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Adventni venček, prižig 1. svečke

Pred cerkvijo v Dolu

19.45

28. 11.

11.00

4. 12.

18.00

Pikina velika pustolovščina, otroška predstava

Kulturni dom Dolsko
Vstop prost

Ta veseli dan, praznik kulture

Vstop prost, ob predhodni najavi.
Več na strani 7
Kulturni dom Dolsko

4. 12.

Pred cerkvijo v Dolu

10. 12.

Kulturni dom Dolsko

Adventni venček, prižig 2. svečke

19.45

Rok ‘n’ Band, koncert glasbene skupine

19.00

11. 12.

19.00
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19.45
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Adventni venček, prižig 3. svečke

Pred cerkvijo v Dolu
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17. 12.

Kulturni dom Dolsko

18. 12.

Kulturni dom Dolsko

18. 12.

Pred cerkvijo v Dolu

26. 12.
11.00

26. 12.
10.00

Eva Boto, koncert

Predstava za vsako priložnost, glasbena komedija z
Ladom Bizovičarjem in Juretom Godlerjem

19.00

19.45

Še enkrat poziv vsem občanom, da se
čim prej cepijo in s tem zaščitijo sebe in
svoje bližnje.
Cepljenje proti gripi poteka tudi za
paciente dr. Anje Černe in dr. Valerije
Rus. Treba se je naročiti po telefonu
068 696 622 oziroma 01 56 47 156 ali
po elektronski pošti na e-naslov: info@
medicina-cerne.si oziroma zsa.dolsko@
gmail.com.
Obstaja tudi možnost cepljenja proti
covidu-19. Cepivo je že na voljo.
Starejšim od 50 let in posebej ranljivim
kroničnim bolnikom ne glede na starost
se priporoča tretji odmerek cepiva proti
covidu-19. Od druge doze mora preteči
najmanj šest mesecev, cepljenim s
cepivi Astra-Zeneko ali Janssenom se
poživitveni odmerek priporoča že po
dveh mesecih. Treba se je naročiti po
telefonu 068 696 622 ali 01 56 47 156
ali po elektronski pošti na e-naslov: info@
medicina-cerne.si ali zsa.dolsko@gmail.
•Občinska uprava
com.

Zverinice iz Rezije, lutkovna predstava

Vstop prost
Župnijska dvorana Dol

19.00

Foto naslovnica: Nina Keder

STAND UP VEČER

Za obilico smeha bodo poskrbeli Gašper Bergant, Perica
Jerkovič in Admir Baltič (znan obraz oddaje Kaj dogaja)
Kulturni dom Dolsko

NAROČANJE NA
CEPLJENJE

Adventni venček, prižig 4. svečke

Novoletni tek

Tradicionalna rekreativna tekaška prireditev, namenjena
občanom in drugim
ŠD Partizan Dolsko
Dolsko

ŠD Partizan Dolsko
Dolsko

Novoletni tek – otroški tek

Občani lahko vstopnice za posamezni dogodek kupijo v tednu, ko se
dogodek odvija, v sprejemni pisarni Občine Dol pri Ljubljani.
Prireditev se lahko skladno s trenutno veljavnim Odlokom o začasnih ukrepih
za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19
(Uradni list RS, št. 174/21 z morebitnimi spremembami) udeležijo le
udeleženci, ki izpolnjujejo pogoj PCT.
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TESTIRANJE NA
COVID V DOLSKEM
V Splošni ambulanti Dolsko izvajamo
samoplačniško hitro testiranje
na covid-19 predvsem za svoje
paciente. Od 7. 11. 2021 testiranja
ni treba plačati, ni pa namenjeno
simptomatskim bolnikom s prehladnimi
znaki. Treba se je naročiti po telefonu ali
• dr. Valerija Rus
elektronski pošti.

TESTIRANJE NA
COVID NA VIDMU
V naši ambulanti izvajamo hitre teste na
covid-19 za vse občane, in sicer brez
predhodnega naročanja. Hitre teste
izvajamo v naši ambulanti Videm 17c:
pon, sre, čet: 8.00–13.00
tor: 14.00–19.00
pet: 8.00–12.00 in 15.00–17.00

• dr. Anja Černe

iz županove pisarne

Spoštovane
sokrajanke in
sokrajani,

pred nami je že november, predzadnji
mesec leta, ko narava še z zadnjimi listi
pokrije tla, leže k počitku in se pripravi
na zimo, ki prihaja. Še pred dvema
letoma je veljalo, da je ta mesec ‘zatišje
pred decembrsko nevihto’ oziroma
praznično mrzlico. Vendar smo zadnji
dve leti priča drugačnim novembrom.

K

ot ste lahko že sami opazili v preteklih
uvodnikih, sem poskušal nevsiljivo nago
varjati k cepljenju kot edini racionalni re
šitvi in družbeno odgovornem ravnanju,
vendar so moji pozivi v nemalo primerih naleteli
na gluha ušesa. V minulem letu smo v tem času v
naši občini beležili zmeren porast okuženosti iz
približno 17 do 250 primerov, letos pa je to stanje
bistveno slabše. Žal danes, dva dni po martinovem,
v naši občini beležimo skupaj več kot 1.200 prime
rov okuženih, v zadnjih 14 dneh več kot 10 okužb
dnevno. Največje število okužb se je lani v tem ča
su beležilo v šolah in vrtcih. Tudi letos je podobno,
saj trenutno pouk za učence od 6. do 9. razreda
poteka na daljavo, za preostalih 13 oddelkov
(39,39 %) je bila zaradi okužb in rizičnih stikov
uvedena drugačna oblika dela.
Nekateri se skoraj po dveh letih epidemije obnaša
jo, kot da bi bil prvi dan. Nič jih ne strezni, še števi
lo umrlih ne. Upam, da smo v tem trenutku že do
segli vrh, kajti vse javne službe, predvsem pa zdra
vstvo, deluje na robu svojih zmogljivosti, zato še
enkrat poziv vsem tistim, ki oklevajo: »Nalezimo
se dobrih navad - cepimo se.«
Konec oktobra in začetek novembra smo bili dele
žni tudi nekaj bolj veselih in optimističnih dogod
kov. Častitljiv jubilej (90. letnico) je praznovala na
ša častna občanka Antonija Jemec, pletarska moj
strica in dobitnica visokega priznanja zlata vitica.

Pletenice
občinsko glasilo občine
Dol pri Ljubljani
November 2021
Številka 11/2021
Pletenice so informativno glasilo
občine Dol pri Ljubljani. Glasilo izhaja
enajstkrat letno in ga brezplačno
prejme vsako gospodinjstvo v občini.

V imenu vseh občanov ji želimo veliko zdravja, le
pih izdelkov in uspešnega prenašanja znanja na
mlajše rodove.
Kar velik korak poskušamo narediti k boljši kako
vosti življenja in trajnostni oskrbi starejših, organi
zirali smo posvet z družbo Deos, novim koncesio
narjem pomoči na domu, zagnali smo projekt
Prostofer in v primeru ugodnega epidemiološkega
stanja bomo za upokojence organizirali strokovno
ekskurzijo na kmetijo, kjer je organizirano dnevno
bivanje starejših.
V uvodniku sem že omenil, da upam, da je novem
ber čas zatišja pred decembrskimi kulturnimi in
glasbenimi dogodki. Tudi letos smo si dokaj opti
mistično zastavili program decembrskih prireditev.
Konec meseca bomo organizirali prvi prižig sveč
ke na adventnem venčku, ki ga bo ob koncu pope
stril nastop domačih pevcev, večji kulturni dogo
dek pa bo 4. decembra, ko bomo v počastitev
Prešernovega rojstnega dneva gostili Slovenski ok
tet in podelili občinska priznanja. Nato pa se vsak
konec tedna do novega leta vrstijo različne priredi
tve, tako za otroke kot tudi za odrasle.
Skupaj bomo zmogli – ostanite zdravi.

•Vaš župan Željko Savič

Izdajatelj
Občina Dol pri Ljubljani

Lektoriranje
Saša Erjavec Kobe

Zanj
župan Željko Savič

Uredniški odbor
Katja Kralj
Aleksandra Resman
Borut Zajc

Naslov uredništva
Glasilo Pletenice,
Dol 1, 1262 Dol pri Ljubljani
E-naslov
pletenice@dol.si
Odgovorna urednica
Nina Keder
Grafična priprava
Urban Bat

Uredništvo si pridržuje pravico do
redakcijskega urejanja in krajšanja
besedil, ki so predolga ali vsebujejo
neprimerno in žaljivo vsebino.
Pisma bralcev, ki so dolga več kot
1.500 znakov (s presledki), zaradi
omejenega prostora ne bodo
nujno objavljena v celoti, ampak si
pridržujemo pravico do krajšanja.
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Navodila za oddajo prispevkov in
pisem bralcev ter cenik oglasnega
prostora najdete na spletni strani
www.dol.si.
Naslednja številka izide 15. decembra
2021. Prispevke za objavo pošljite na
elektronski naslov pletenice@dol.si.
Zadnji rok za oddajo prispevkov je 1.
december 2021.
Tisk
Schwarz Print, d.o.o.
Naklada
2.500 izvodov

novice iz občinske stavbe

Brezplačno pravno
svetovanje za občane

Rekonstrukcija ceste
v Beričevem

Zaradi velikega interesa se je Občina odločila podaljšati
projekt brezplačne pravne pomoči občanom do konca
leta 2021. Projekt je zastavljen kot prvi pravni nasvet
občanom s področij pravdnih in nepravdnih postopkov,
družinskega prava, dedovanja, upravnih zadev, stvarnega
prava, stanovanjske problematike, delovnega prava,
pravic iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja,
socialnih pravic in obligacijskega prava. Svetovanje bo
potekalo enkrat mesečno, in sicer osebno na sedežu
Občine (sejna soba). Naslednja termina sta sreda, 24.
november 2021 in 22. december 2021, in sicer od
12.00 do 17.00. Pravno svetovanje bo še naprej izvajal
Pravno-informacijski center
PIC, na termin pa se lahko
prijavite vsak delovnik od
9.00 do 14.00 ure na
telefonski številki 01
521 18 88 ali elektronskem naslovu pic@pic.si. 

• Občinska uprava

Občina je zaradi dotrajanosti javne poti v Beričevem, ki
teče med lokalno in državno cesto, blizu stare mlekarne,
na novo rekonstruirala 105 metrov cestišča. Vrednost
gradbenih del, ki jih je izvajalo podjetje GP Hribar, je z
DDV znašalo 28.000 EUR.
•Občinska uprava

Ureditev makadamske
ceste v Brinju

Foto: Nina Keder

Obvestilo o ponovnem
poslovanju krajevnega urada

Občina je mimo Reaktorja in nogometnega igrišča
Belinka uredila makadamsko pot, ki je bila precej
dotrajana. Ker cesta ni pomembna prometnica v naši
občini, je pa v uporabi za kmetijsko mehanizacijo
in povezuje kraj z naseljem Pšata v sosednji občini,
smo se na Občini odločili, da namesto klasičnega
asfaltiranja, ki je drago, cesto uredimo s frezancem in
emulzijo betumen. Strošek celotne ureditve ceste v
dolžini 500 metrov je tako znašal 10.000 EUR z DDV.

• Občinska uprava

Oktobra se je po enoletnem premoru ponovno odprl Krajevni
urad Dol pri Ljubljani. Do nadaljnjega bo deloval vsak drugi in
četrti teden v mesecu (25. 11., 9. 12., 23. 12. 2021) v času
uradnih ur, in sicer od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00.
Na krajevnem uradu opravljajo naslednje storitve za državljane:
•izdajanje osebnih izkaznic
•izdajanje potnih listov
•izdajanje vozniških dovoljenj
•vodenje matičnega registra ter izdajanje
izpiskov
•prijava rojstva
•priznanje očetovstva
•sestava smrtovnice
•vodenje registra stalnega in začasnega
prebivalstva
•prijava, odjava ali sprememba stalnega
oziroma začasnega prebivališča
•pojasnila in pomoč občanom v zvezi s
postopki pri upravni enoti
•vodenje uradnih evidenc za potrebe
državnih organov
•vodenje postopkov za izdajo osebnih izkaznic in potnih listin
ter potrjevanje podpor volivca
•sprejem vlog za pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila
za fizične osebe SIGEN-CA.
Prosimo vas, da se za obisk krajevnega urada predhodno
naročite na številko za naročanje: 01 475 56 37. 

• Občinska uprava
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novice iz občinske stavbe

Izvedeni projekti participativnega proračuna

O

bčina se je z uvedbo
participativnega pro
računa zavezala, da
bo izglasovane pro
jekte za posamezno leto izvedla
skladno s predlogi predlagate
ljev. Nekateri projekti so bili že
izvedeni, nekaj vam jih predsta
vljamo v članku, preostali pa bo
do praviloma izvedeni do konca
leta. Do 17. decembra 2021 bo
ste lahko občani posameznih va
ških odborov na občini med
uradnimi urami ponovno izbira
li enega od potrjenih projektov
participativnega proračuna za
leto 2022, ki ga bo občina izve
dla v naslednjem proračunskem
letu.
V Beričevem so bili postavljeni
novi temelji in zamenjana ogra
ja, ki ščiti asfaltirani prostor za
igre z žogo. V nadaljevanju je bi
lo ob otroških igralih namešče
nih še nekaj naprav za fitnes na
prostem. Vrednost projekta v
dveh proračunskih letih je zna
šala slabih 30.000 EUR.
V Dolskem in Petelinjah je bila
urejena sprehajala pot, v okviru
katere je bila posodobljena in
dodatno urejena Vegova pot, ki
poteka od Vegovega hrama mi
mo cerkve sv. Helene skozi gozd
do Vrha in Zagorice. Urejena je
bila tudi krožna sprehajalna pot
med Dolskim in Petelinjami. V
okviru tega so bile počiščene ta
ble, postavljeni koši za pasje iz
trebke, lesen mostiček, klopi,
propusta, označevalne tablice …
Strošek celotnega projekta je
znašal 5.000 EUR.
V Zagorici je bil postavljen vo
dni hidrant za zagotavljanje po
žarne varnosti. Vrednost tega
projekta je znašala 2.700 EUR.

•Občinska uprava

Beričevo

Dolsko

Beričevo

Zagorica
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Novice iz občinske stavbe

Župan Željko Savič ob Mihi Bogataju, direktorju Zavoda Zlata
mreža, ki skrbi za Prostofer, in Dragica Sternad Praznik iz Javne
agencije Republike Slovenije za varnost prometa.

Prostofer v Dolu

Te dni je zaživel projekt
Prostofer, brezplačni
prevozi za starostnike, tudi
v naši občini.

Foto: Nina Keder

P

red občinsko stavbo v Dolu
na prve uporabnike že čaka
električni avtomobil zoe. Na
tokratnem srečanju smo spo
znali prve prostovoljne voznike
Prostoferja. Imeli so kratko izobraže
vanje, iz podjetja Pleško Cars so na
kratko predstavili prednosti avtomobi
la, nato pa so prostovoljci še izpolnili
vse uradne pristopne izjave, da izpol
njujejo pogoje za to nalogo. K projek
tu Prostofer ste še vedno vabljeni zain
teresirani občani, lahko se javite na
elektronski naslov obcina@dol.si ali
po telefonu na številko: 01 530 32 40.
»Prostovoljni voznik je lahko vsak, ki
ima veljavno vozniško dovoljenje in je
v svojem prostem času pripravljen po
magati tistim, ki prevoze potrebujejo.
Vendar pa so prostoferji v resnici veli
ko več kot zgolj prostovoljni vozniki –
svojim sopotnikom nesebično poma
gajo tudi, ko ti izstopijo iz avta: pri
zdravniku jih pospremijo do čakalnice
in počakajo nanje med pregledom,
pomagajo nesti vrečke iz trgovine in

jim priskočijo na pomoč pri vzpenja
nju po stopnicah. To so ljudje z veli
kim srcem, ki jemljejo svojo humanost
za samoumevno in častno dejanje,«
pravijo v Zavodu Zlata mreža, ki pro
jekt vodi. In komu je Prostofer name
njen? »Namenjen je vsem tistim starej
šim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodni
kov in imajo nizke mesečne dohodke,
pa tudi slabše povezave z javnimi pre
voznimi sredstvi. Prostofer jim bo
omogočal lažjo dostopnost do zdrav
niške oskrbe, brezplačne prevoze do
javnih ustanov, trgovinskih centrov in
podobno.«

Preprosta uporaba
Delovanje Prostoferja je povsem pre
prosto: »Uporabnik, ki potrebuje pre
voz, pokliče na brezplačno številko
080 10 10. V komunikacijskem cen
tru nato zabeležijo njegove podatke
in lokacijo prevoza. Po najavi prevo
za klicni center obvesti prostovoljne
ga voznika o prevozu in to sporoči
uporabniku, za katerega se opravi
prevoz. Vozilo zagotovi občina, prav
tako je poskrbljeno za zavarovanje
tako voznika kot tudi sopotnikov.
Klicni center je na voljo za rezervaci
je prevozov vsak delovnik med 8.00
in 18.00, rezervacijo prevoza pa je
treba najaviti vsaj tri dni pred izved
bo storitve. Vozniki prostovoljci bo
do prevoze opravljali od ponedeljka
do petka med 8.00 in 16.00, izjemo
ma pa se lahko dnevi in ure tudi pri
lagodijo potrebam.«
• Nina Keder

Kje se prijaviti?
Vozniki prostovoljci se
prijavite na elektronski
naslov obcina@dol.si ali po
telefonu:
01 530 32 40.
Uporabniki Prostoferja se
za prevoze prijavite na
brezplačno telefonsko
številko 080 10 10, tri dni
pred izvedbo storitve, vsak
delovnik med
8.00 in 18.00.

Župan in trenutni prostovoljci Iztok Brodnik iz Kamnice, Silvester
Anton Zupan iz Zaboršta (v avtomobilu), Karmen Femec iz Beričevega
in Matic Pogačnik iz Sela (pred tem iz Podgore).
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Novice iz občinske stavbe

Ta veseli dan
PRAZNIK KULTURE

Vljudno vas vabim na kulturno prireditev, ki bo
v soboto, 4. decembra 2021, ob 18. uri,
v Kulturnem domu Dolsko.
Uvodni nagovor:
Željko Savič, župan

Slavnostni govornik:
Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo
Glasbeni program bodo oblikovali pevci Slovenskega okteta.
V okviru prireditve bodo podeljena priznanja Občine Dol pri Ljubljani za leti 2019 in 2020
za enkratne in izjemne uspehe na različnih področjih delovanja, za izkazano požrtvovalnost, nesebičnost
in pogum.

Željko Savič, župan
Zaradi omejenega števila obiskovalcev vas prosimo, da si mesto/sedež rezervirate na 01 530 32 40 ali obcina@dol.si do petka, 3. decembra 2021, in sicer do 10. ure.
Javne kulturne prireditve se lahko skladno s trenutno veljavnim Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19 (Uradni list RS, št.
174/21 z morebitnimi spremembami) udeležijo le udeleženci, ki izpolnjujejo pogoj PCT.

Vabljeni na decembrske prireditve
27. 11. 2021
ADVENTNI VENČEK - PRIŽIG 1. SVEČKE
Ob 19.45 pred cerkvijo v Dolu

STAND UP VEČER Za obilo smeha bodo poskrbeli
Gašper Bergant, Perica Jerkovič in Admir Baltič
(znan obraz oddaje Kaj dogaja)
Ob 19.00 v Kulturnem domu Dolsko

28. 11. 2021
OTROŠKA PREDSTAVA PIKINA VELIKA
PUSTOLOVŠČINA
ob 11.00 v Kulturnem domu Dolsko

12. 12. 2021
LUTKOVNA PREDSTAVA ZVERINICE IZ REZIJE
Ob 16.00 v župnijski dvorani Dol
Vstop prost!

4. 12. 2021
TA VESELI DAN, PRAZNIK KULTURE
Ob 18.00 v Kulturnem domu Dolsko
Vstop prost!

17. 12. 2021
EVA BOTO, KONCERT
Ob 19.00 v Kulturnem domu Dolsko

ADVENTNI VENČEK - PRIŽIG 2. SVEČKE
Ob 19.45 pred cerkvijo v Dolu

18. 12. 2021
PREDSTAVA ZA VSAKO PRILOŽNOST, glasbena
komedija z Ladom Bizovičarjem in Juretom
Godlerjem
Ob 19.00 v Kulturnem domu Dolsko

10. 12. 2021
KONCERT GLASBENE SKUPINE
ROK ‘N’ BAND
Ob 19.00 v Kulturnem domu Dolsko

ADVENTNI VENČEK - PRIŽIG 4. SVEČKE
Ob 19.45 pred cerkvijo v Dolu

11. 12. 2021
ADVENTNI VENČEK - PRIŽIG 3. SVEČKE
Ob 18.45 pred cerkvijo v Dolu

Občani lahko vstopnice za posamezni dogodek kupijo v tednu, ko se dogodek odvija, in
sicer v sprejemni pisarni Občine Dol pri Ljubljani.
Prireditev se lahko skladno s trenutno veljavnim Odlokom o začasnih ukrepih za
preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19 (Uradni list RS, št.
174/21 z morebitnimi spremembami) udeležijo le udeleženci, ki izpolnjujejo pogoj PCT.
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Vprašali ste, odgovarjamo

O knjižnici, nepravilnem kurjenju
Odgovore na najbolj pereča vprašanja preteklih tednov vam predstavljamo v
nadaljevanju. Če se tudi vam porodi kakšno vprašanje, povezano z našo občino,
ne odlašajte, pošljite nam ga na elektronski naslov pletenice@dol.si ali po pošti:
Pletenice, Dol 1, 1262 Dol pri Ljubljani.
1. VPRAŠANJE
Tudi zaradi uspehov naših športnikov se pri otrocih pojavlja čedalje
več želja po treningu košarke in
kolesarjenja. Kako to, da v naši občini ni možnosti za trening teh trenutno najbolj popularnih športov,
in ali se kaj načrtuje tudi v tej smeri? Bomo dobili kakšno možnost za
trening teh športov tudi pri nas?
Infrastrukturo imamo, po priljubljeni kolesarski turi skozi naše
kraje pa smo poznani že zdaj.
O: Košarkarski krožek je organizi
ran v okviru javnega zavoda Janka
Modra, sicer pa je organizacija špor
tnih panog v domeni klubov oziro
ma športnih društev. Na Občini pre
ko letnega razpisa za športna dru
štva sofinanciramo njihovo letno
delovanje. Na Občini tako ni ovir,
da bi se v letni program športa
vključile nove športne panoge ozi
roma društva.
Občinska uprava

Foto: Nina Keder

2. VPRAŠANJE
Kdaj bo ponovno odprta knjižnica
Jurija Vege v Dolu, ki je že nekaj
časa zaprta in naj bi se odprla v
novih prostorih, tam, kjer so zdaj
občinski prostori?
O: Občina načrtuje preselitev knji
žnice v nove prostore do pomladi
prihodnjega leta. Prav tako se bo do
takrat v nove prostore preselila tudi
zdravstvena ambulanta, ki zdaj delu
je v prostorih Vrtca Dol.

Občinska uprava

3. VPRAŠANJE
Ali je premični objekt, ki stoji na
avtobusni postaji Beričevo in v katerem ponujajo gostinske storitve,
tam legalno postavljen? Ima dovoljenje za obratovanje? Videli smo
že namreč, da zaradi vrste avtomobilov ovira dostop avtobusa na
končno postajo mestnega avtobusa
številka 21.
O: V konkretnem primeru gre za
premični objekt (vozilo), ki niti ne
stoji na občinskem zemljišču niti ne
v varovalnem pasu občinske ceste.
Pravila glede organiziranja poslova
nja gostinske dejavnosti, ki se izvaja
v začasnem gostinskem obratu, so
določena v Zakonu o gostin
stvu in Pravilniku o minimalnih teh
ničnih pogojih in o obsegu storitev
za opravljanje gostinske dejavnosti. 
Občinska uprava
4. VPRAŠANJE
Zanima me, kam se lahko prijavi,
če občani v naravi kurijo plastiko
in druge snovi, ki se jih ne sme, s
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tem pa onesnažujejo okolje in zasmrajajo naše kraje? Kako potem
ta organ ukrepa, kakšne so kazni?
O: Iz medobčinskega inšpektorata
so nam sporočili, da sežiganje ko
munalnih odpadkov na vrtovih, ob
hišah in na drugih urbanih površi
nah urejajo občinski odloki in je za
ukrepanje pristojen občinski nad
zorni organ (medobčinski inšpek
tor), saj je ravnanje s komunalnimi
odpadki v pristojnosti lokalnih sku
pnosti. Odlok o zbiranju komunal
nih odpadov v Občini Dol pri
Ljubljani (Uradni list RS, št. 152/20)
v 24. členu določa, da je uporabnik
dolžan prepuščati:
– mešane komunalne odpadke v
zabojnike za zbiranje mešanih ko
munalnih odpadkov,
– ločene frakcije v zabojnike za
ločene frakcije na prevzemnem me
stu, v zbiralnicah ločenih frakcij,
premičnih zbiralnic nevarnih od
padkov, na zbirnih mestih ali v zbir
nih centrih,
– biološke odpadke v zabojnike

Vprašali ste, odgovarjamo

in širitvi magistralne ceste
za zbiranje bioloških odpadkov, ra
zen če jih sam kompostira,
– kosovne odpadke na prevzemno
mesto ob določenem času po pred
hodnem naročilu,
– nevarne frakcije v zbirne centre
ali v premične zbiralnice nevarnih
frakcij.
Po petem odstavku istega člena te
ga Odloka se z globo 400 evrov ka
znuje za prekršek uporabnik – posa
meznik, če ravna v nasprotju z do
ločbami tega člena Odloka. Tudi
Odlok o javnem redu in miru v
Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list
RS, št. 26/17) v 5. členu določa, da je
za zavarovanje življenja in zdravja
ljudi ter javnega in zasebnega pre
moženja prepovedano kuriti ogenj
ali sežigati odpadke, tako da to pov
zroča gost dim in prah ali na odpr
tem prostoru v bližini cest, zgradb,
drugih objektov in drugih krajev, če
ogenj ni ustrezno zavarovan oziroma
pustiti ogenj nepogašen. Z globo
100 evrov se kaznuje za prekršek po
sameznik, če ravna v nasprotju s tem
določilom Odloka (prvi odstavek 10.
člena Odloka).
Občinska uprava
5. VPRAŠANJE
Na magistralni cesti proti
Šentjakobu se v jutranjih konicah,
od 6.30 do 8.30, še vedno dolgo
čaka pred semaforiziranim
križiščem. Rečeno je bilo, da bo tam
zgrajen še en dodatni pas. Kako je s
temi načrti? Zakaj ga še vedno ni?
O: Razširitev dodatnega pasu je v
pristojnosti Direkcije RS za
infrastrukturo (DRSI), saj gre za
državno cesto. Ker pa bi dodatni pas
obenem vplival tudi na režim
avtoceste, bi pri tem projektu morala
sodelovati tudi Direkcija za avtoceste
RS (DARS). Na Občini bomo
ponovno apelirali na obe pristojni
instituciji, da pristopita k načrtovanju
in izvedbi te pomembne investicije,
ki bi predvsem med jutranjo konico
zmanjšala kolone vozil, in to ne
samo na državni cesti, ampak tudi
skozi naselji Beričevo in Brinje, ki sta
prometno najbolj obremenjeni.

Občinska uprava

6. VPRAŠANJE
Vse pohvale za uvedbo Prostoferja
v naši občini. A vendarle to vozilo ni
namenjeno širši uporabi občanov.
Zanima me, ali Občina razmišlja tudi
o uvedbi električnega avtomobila za
splošno izposojo, tako imenovani
car shering. Ob koncih tedna na
mreč ni javnega prevoza do
Ljubljane in bi prišel prav tudi take
vrste prevoz. Ali morda razmišljate o
kakšni mobilni aplikaciji, kjer bi se
občani lahko povezali in si delili pre
voz do prestolnice?
O: V naši občini že deluje t. i. car
sharing sistem Share`Ngo (rumena
vozila), ki je v domeni zasebne, in ne
javne pobude. Občina do zdaj zaradi
politike privabljanja podobnih siste
mov car sharinga teh pobud ne ome
juje in jim ne zaračunava stroškov
parkiranja na javnih parkiriščih. Bo
pa tudi to treba v prihodnosti uredi
ti. Z željo po večji elektrifikaciji voz
nega parka se bo Občina v nasle
dnjem letu prijavila na državni razpis
za sofinanciranje električnih polnil
nic, s čimer bo tudi v naši občini
omogočeno javno polnjenje električ
nih vozil, najprej v naseljih Dol,
Videm, Dolsko in Senožeti, sčasoma
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pa tudi v drugih naseljih. Občina ni
ma v načrtu razvijanja aplikacij, ki bi
bile vezane na 'car sharing'. Tovrstni
sistemi so v domeni zasebnega sek
torja.
Občinska uprava
7. VPRAŠANJE
Skoraj pred vsakim dežjem kmetje
izdatno razlivajo gnojnico po okoliških travnikih. Ne le da to povzroča
precejšen smrad, gre tudi za onesnaževanje narave, naše podtalnice. Je
to razlivanje gnojnice dovoljeno?
Verjetno ne, saj se to dogaja vedno
tik pred večerom, torej se tudi skrivajo, ko to počnejo. Kakšna so pravila glede tega in kakšna je zakonodaja, kakšne so kazni?
O: Uredba o varstvu voda pred
onesnaževanjem z nitrati iz kmetij
skih virov v 8. členu določa, da je
gnojenje s tekočimi organskimi gno
jili na kmetijskih zemljiščih prepove
dano od 15. novembra do 1. marca.
Nadzor nad izvajanjem uredbe opra
vljajo inšpektorji, pristojni za kmetij
stvo. Globa za posameznika znaša
med 400 in 600 evri, medtem ko je
kazen za pravne osebe med 2.000 in
5.000 evri.

Občinska uprava

Dogajanje v naši OBČINI

Dan odprtih vrat za starejše
V sodelovanju z
Nacionalnim inštitutom
za javno zdravje ter
Ministrstvom za zdravje
je Občina organizirala
dogodek, namenjen
starejšim občanom.

S

Foto: Nina Keder

rečanje je potekalo v dvora
ni Kulturnega doma Dolsko,
po takrat veljavnih predpisih
NIJZ. Začelo se je s poučnim
predavanjem oziroma delavnico na
temo dedovanja. Pravnica Sanja
Jablanovič iz Pravnega centra za var
stvo človekovih pravic in okolja je po
jasnila posebnosti pri dedovanju
kmetijskih gospodarstev, govorila je o
odgovornosti za zapustnikove dolgo
ve, kaj pomeni izločitev iz zapustni
kovega premoženja, o prvem in dru
gem dednem redu, o nujnem deležu,
izračunu nujnega deleža, o vračuna
vanju daril v dedni delež, o oporoč
nem dedovanju, o odpovedi dedova
nju, pogodbi o dosmrtnem preživlja
nju, pogodbi o preužitku, davku na
dediščino in še številnih drugih poj
mih in situacijah pri dedovanju. Na
vsa pravna vprašanja se lahko tudi
občani sicer obrnete na brezplačno
pravno posvetovanje, ki jo Občina
ponuja. Pokličite vsak delovnik od 9.

do 14. ure na telefonsko številko 01
521 18 88 ali se naročite prek elek
tronske pošte pic@pic.si ter si zagoto
vite svoj termin. V nadaljevanju je Eva
Vovk, strokovna sodelavka Občine,
predstavila projekt Prostofer, ki je že
začel delovati v naši občini.
Prijavljenih je že pet prostovoljcev, ki
bodo starejšim občanom, ki nimajo
možnosti svojega prevoza, so brez
svojcev in s slabim socialnim statu
som, omogočili brezplačne prevoze
do zdravniške oskrbe, javnih ustanov,
trgovine, pošte, pokopališča in dru
gih opravkov.
Pomoč na domu
S stojnico se je predstavil tudi novi
koncesionar za izvajanje storitev
Pomoč družini na domu, Deos, d. d.,
starejše občane pa je pozdravila in
nagovorila Irena Vincek, glavna di
rektorica družbe Deos. Povedala je,
da trenutno 19 naših krajanov koristi
njihove usluge. Gre za večjo družbo,
vodilnega ponudnika oskrbe staro
stnikov z osmimi centri in več kot 70
oskrbovanimi stanovanji. Njihov nam
najbližji center je v Črnučah. Tam se
lahko tudi naši starostniku udeležuje
jo organiziranih dejavnosti in tja se
lahko zdaj zapeljejo tudi z voznikom
projekta Prostofer. Starostnikom so
predstavili tudi svoje druge projekte,
med drugim organizirano bivanje sta
rostnikov na kmetijah. Izpostavila je

Udeležba ni bila številčna,
zaradi covidnih razmer je
bila organizirana v dvorani
s sedežnim redom in
primernim razmikom.
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Ivanka Vrtarič, predsednica Društva
upokojencev Dolsko, in Miro Kraupner,
predsednik Društva upokojencev Dol
‑Beričevo, sta na kratko predstavila
trenutno situacijo med upokojenci.

tudi: »Rada bi se opravičila, ker pre
nos ni bil najboljši. V drugih občinah
je bilo to drugače, ker so bili za to za
dolženi centri za socialno delo in so
oskrbovalke ostale enake. Potrudili se
bomo, da bo vse potekala brez zaple
tov.« Pri tem je župan Željko Savič po
jasnil: »Pogodba z Žarkom upanja je
bila narejena pred desetimi leti in ni
bila v celoti ustrezna, da bi se upošte

Eva Vovk je predstavila pro
jekt Prostofer, brezplačne
prevoze za starejše občane.

Dogajanje v naši občin

Prvo vožnjo s Prostoferjem je opravil župan Željko
Savič, ki je našo starejšo občanko po zaključku
dogodka zapeljal do njenega doma.

val tudi ta prenos v primeru menjave
koncesionarja. Pogodba je bila torej
pomanjkljiva. Na podlagi tiste pogod
be Žarek upanja ni bil zavezan kakr
šnokoli proceduri prenosa. Za vna
prej pa bomo dodali aneks k pogod
bi, da se bo točno vedelo, kakšen je
prenos in kdaj se začne, da bo za
uporabnika to čim manj stresno.
Sami pa veste, da gre pri oskrbi sta
rejših v prvi vrsti za veliko mero em

Sanja Jablanovič iz Pravnega centra
za varstvo človekovih pravic in okolja
je imela predavanje o dedovanju.

patije in hkrati profesionalnosti. Mi je
pa v izziv in priložnost, da bi skozi
vsebine, ki jih ima nov koncesionar,
predstavil tudi Rajhovo domačijo.
Tam je enkraten prostor za dnevni
center starejših, morda tudi za krat
kotrajno bivanje. Imeli bomo veliko
vsebin, veliko zelenja, zeliščne vrto
ve, drevorede, klopce, kozolec, zuna
njo kuhinjo in sanitarne prostore.«
Upokojenci se držijo svojih
domov
Zagotovo je k razmeroma majhni
udeležbi starostnikov na tem dogod
ku pripomoglo dejstvo, da so epide
miološke razmere še vedno zelo re
sne. So se pa dogodka udeležili
ključni predstavniki upokojencev iz
naše občine. Miro Kraupner, predse
dnik Društva upokojencev Dol
‑Beričevo, je tako poročal o dogaja
nju s terena: »Nedavno smo imeli se
stanek s poverjeniki in sem jih pov
prašal, kako so zdaj zadovoljni s sto
ritvami oskrbe na domu. Nisem pa

dobil nobenega odgovora, ker delu
jete šele mesec dni. S prejšnjim izva
jalcem smo bili sicer zadovoljni, zdaj
pa niti ne vemo, koliko je dejansko
uporabnikov vaših storitev, ker zara
di koronskih razmer tudi ne hodimo
toliko okoli, ampak se držimo bolj
doma.« V nadaljevanju je izpostavil
še vprašanje, ali bodo imeli med sto
ritvami morda na voljo tudi kratko
trajno bivanje v njihovih domovih za
ostarele, če gredo domači na poči
tnice. Odgovor je bil negativen, saj
si tudi v domovih za ostarele zaradi
covidnih razmer tega ne morejo pri
voščiti, saj so domovi v celoti zase
deni, prostih imajo le nekaj postelj
za nujne primere. O razmerah na te
renu pa je poročala tudi Ivanka
Vrtarič, predsednica Društva upoko
jencev Dolsko: »Tudi mi smo prema
lo v stiku z upokojenci zaradi covi
da. S poverjenicami se sicer sestaja
mo vsak mesec, tako da aktivni smo.
Ob praznovanju rojstnih dni se upo
kojencem približamo, kolikor se da,
ali pa vsaj s čestitko in darilcem.
Naše društvo šteje okoli 360 članov,
smo zelo razvejani. Območje je zelo
široko, naše področje se razprostira
od Senožeti, Klopc, Vinj, Laz,
Dolskega, Kamnice do Petelinj.
Drugače pa se ne obiskujemo.
Trenutno je zatišje, ker se vsi držimo
malo nazaj. Ne vidijo radi obiskov,
čeprav bi se radi pogovarjali, se pa
zato večkrat slišimo po telefonu.«
Ob koncu dogodka je na vrsto prišel
še prvi uradni brezplačni prevoz z
vozilom projekta Prostofer. Prvo vo
žnjo je opravil župan Željko Savič. Z
električnim avtomobilom zoe, ki ga
je v ta namen kupila Občina, je sta
rejšo občanko po zaključku dogodka
odpeljal domov.
•Nina Keder

Župan je pojasnil
zaplet predaje dela
med starim in novim
koncesionarjem
pomoči starostnikom
na domu.

Stojnica družbe
Deos, ki zdaj v naši
občini skrbi za oskrbo
starejših občanov na
njihovih domovih.
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Nesreče, zamude in čakanje na
Vidmu so preteklost
Izgradnjo krožišča na
Vidmu smo čakali dolga
leta. In v vseh teh letih se
je nabralo nešteto zgodb,
pripetljajev, pričakovanj in
tudi obžalovanj, povezanih
s tem nesrečnim križiščem.
Nekaj svojih zgodb in
izkušenj so nam zaupali
občani, nekatere med njimi
je to križišče zaznamovalo
za vedno.

Novo krožišče na
Vidmu danes vzbuja
tudi spomine na vse
nesrečne dogodke, ki
so se pripetili na enem
najnevarnejših križišč.

I

Foto: Nina Keder, Ivan Marjanović, osebni arhiv

zkušnje ljudi so najrazličnejše, a
med najbolj pretresljivimi je za
gotovo udeležba v prometni ne
sreči. Udeleženec hude prome
tne nesreče, ki se je pripetila na tem
križišču pred leti, še danes čuti posle
dice. Na njegovo željo njegovega
imena in fotografije nismo objavili, o
nesreči pa nam je zaupal le: »Bilo je
zelo grdo. Dvanajst let prepozno se
je zgradilo to krožišče. Škoda je nare
jena, časa se ne da zavrteti nazaj.
Posledice so pa zame zelo hude.«
Svoje zgodbe nam je zaupalo še ne
kaj ljudi, izbrali smo nekaj tipičnih in
tudi naslednjo, zagotovo eno najbolj
tragičnih:
Mojca Kokol,
Videm
»Leta 1973 sem bila
na tem križišču
udeležena v pro
metni nesreči.
Magistralna cesta je
bila ravno tako ši
roka, le videmska
cesta je bila pred
toliko leti še malo ožja. Z očetom sva
se peljala iz Vidma, kjer smo takrat
živeli šele leto dni, da bi šla po mami
k frizerju. Ampak jaz se nesreče ne
spominjam nič. Moj oče je na mestu
nesreče umrl, sama pa sem bila me
sec in pol v bolnišnici, od tega štiri

tedne v nezavesti. Izgubila sem
spomin za leto dni nazaj. Stara
sem bila 12 let in pol. Zdravniki so
rekli, da se bom mogoče spomnila,
ampak so potem po desetih letih de
jali, da se tega leta ne bom nikoli
spomnila. Se je pač zabrisalo. In tudi
očetova slika je čisto zabrisana. Če
pogledam očetovo fotografijo, je ta
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ko, kot da bi mi pokazali tujca.
Mogoče zdaj na starost, ko vidim nje
govega brata, ki mu je malo podo
ben, to vidim, in ko ga vidim, mi je
prijetno, drugače pa se ga ne spo
mnim. Podoba očeta se mi je čisto iz
brisala iz spomina. Sicer pa se je ne
sreča zgodila, ko sva z očetom iz ne
prednostne ceste zavijala na predno

Dogajanje v naši občin

stno cesto proti Ljubljani. Ničesar se
ne spomnim. Drugi so mi povedali,
da sva bila že veliko iz križišča ven,
ko se je iz Litije nekdo pripeljal z ve
čjo hitrostjo in trčil direktno v avto.
Tega se čisto nič ne spomnim.
Zraven očeta se je takrat peljal še nje
gov prijatelj, ki je bil takrat baje v ne
zavesti. O tem ne vem nič, tudi ta pri
jatelj je že pokojni, to so mi samo pri
povedovali. In po toliko letih, ko se
zdaj peljem gor v križišče, nič ne ob
čutim, ker imam vse izbrisano. Je bi
lo pa v tem križišču še veliko nesreč.
In vedno so govorili, da bodo sema
for postavili, a iz tega nikoli ni bilo
nič. Ko sem še hodila v službo, se
zjutraj v to križišče nisem mogla
vključiti, me niso spustili. Vedno sem
šla raje na Beričevo in Brinje do
Šentjakoba in tam na avtocesto. Tudi
dokler še ni bilo tega rondoja zgraje
nega, če sem hotela v Domžale, sem
šla dostikrat raje do Dola na krožišče,
ker tu na Vidmu nisi mogel čez. Torej
od leta 1973, petdeset let smo čakali
na to rešitev. Mislim, da je to res žalo
stno, da se je toliko let čakalo.
Irena Potisek, Videm
»Ureditev krožišča
na Vidmu je po mo
jem mnenju velika
pridobitev za var
nost v cestnem pro
metu za vse udele
žence. Glede na to,
da uporabljam javni
prevoz, je pomenilo,
da sem morala preč
kati Zasavsko cesto,
da sem prišla na po
stajo. Pri tem sem bila odvisna od vo
zniške kulture voznikov, ker nihče ni
upošteva prehoda za pešce. Zlasti v
jutranji prometni konici je bilo ne
mogoče iti čez cesto. Še sreča, da so
bili vozniki avtobusov uvidevni in so
počakali, da nam je uspelo prečkati
cesto. Prej je bila urejena samo po
staja na Vidmu v smeri proti
Ljubljani, postavljena pred odcepom
za Ihan. V deževju se je v luknji pred
postajo nabirala voda in ko so vozni
ki zavijali v smeri Ihana, smo morali
prav odskočiti, da nas ni zalila voda.
V smeri proti Litiji pa avtobusnega
postajališča sploh ni bilo. Avtobus
nam je ustavil pred izvozom za
Videm, sredi križišča ali za izvo

zom za Videm. Predvsem pa je bilo
nevarno prečkanje za pešce, ker so
vozniki na ravnem delu ceste razvili
veliko hitrost in v meglenih jutrih je
bilo težko oceniti, s kakšno hitro
stjo se bliža vozilo. Ker živim v bliži
ni križišča, se je tudi večkrat slišalo
cviljenje gum zaradi sunkovitega za
viranja. Samo čakala sem, da bo še
počilo.«

eden največjih dogodkov v zadnjih
tridesetih letih za izboljšanje prome
tne varnosti v naši občini. Hkrati to
krožišče tudi upočasnjuje promet.
Mislim tudi, da se je v zadnjih treh le
tih v tej občini zgradilo toliko infra
strukture, kot se prej ni v 30 letih. V
bistvu se je v zadnjih treh letih toliko
naredilo kot v zadnjih 30 letih sku
paj.«

Aleksandra
Resman,
Dolsko
»Pred skoraj 45
leti, ko sem hodi
la v peti razred
osnovne šole v
Dol, se spomi
njam, da smo
otroci stali na
glavni cesti in ča
kali redni avto
bus, če smo zamudili šolskega. Stali
smo za cesto in že takrat so govorili,
da je nujno, res nujno rešiti to težavo
in urediti to nevarno križišče na
Vidmu. In trajalo je 45 let, da se je to
rešilo. Vmes je bilo na tem križišču
ogromno mrtvih in ogromno prome
tnih nesreč. Zato je izgradnja
krožišča res res velik dogodek,

Blaž Lavrič, Prelog
(Domžale)
»Na videmskem križišču se je zju
traj čakalo zelo dolgo. Ko sem obi
skoval še srednjo šolo, sem se v
Ljubljano vozil z medkrajevnim av
tobusom. Pobral me je v Prelogu,
vozil skozi Selo, vso pot tekoče,
vse do Vidma. Spominjam se, da
smo ne tem križišču vsako jutro
čakali, da nas je
nekdo spustil, od
stopil prednost, da
smo se lahko vključili
na magistralko proti
Ljubljani. Avtobus je
tam čakal tudi do 15
minut. Zgodilo se je
tudi, da sem zato za
mudil pouk.«

•Nina Keder

Krajani so se prej
križišču na Vidmu raje
izognili, danes pa se z
veseljem in predvsem
varno zapeljejo po
krožišču.
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Aktualno
Ekipa naše občine:
Saša Lešnjek,
Anže Zavrl in
Andreja Smrekar z
županom Željkom
Savičem.

Naše tekmovalce
so spodbujali tudi
občani s tribune.

Po zaključku snemanja je z našo ekipo prijazno
poklepetala voditeljica Melani Mekicar.

Naša ekipa v oddaji V petek zvečer
Novembra je potekalo snemanje razvedrilne oddaje Televizija
Slovenija V petek zvečer, v kateri so nastopili tudi predstavniki
naše občine. Oddaja bo predvajana v petek, 17. decembra.

G

re za glasbeno-razvedrilno
oddajo, ki jo vodita Melani
Mekicar in Blaž Švab in se
predvaja vsak petek zvečer
na Televiziji Slovenija. V njej se v
hudomušnih igrah za končni naziv Naj
kraj vsakič pomerita dva slovenska
kraja oziroma dve občini. Tokrat so
predstavniki občine Dol pri Ljubljani

tekmovali s predstavniki občine
Zagorje. Naše barve so zastopali
glasbenika Saša Lešnjek in Anže Zavrl
ter športnica in podjetnica Andreja
Smrekar, barve Zagorja pa športnik
Tilen Zajc, vodja varstveno-delovnega
centra Zagorje Špela Režun in
glasbenik Vlado Poredoš. Pomerili so
se v več športnih igrah pa tudi v
Prizorišče snemanja
Župana sta si izmenjala
simbolični darili.

Foto: Nina Keder

znanju in poznavanju nasprotnikovega
kraja. Svoja kraja pa sta predstavila tudi
župana, naš Željko Savič in zagorski
Matjaž Švegan. Oddaja je bila posneta
vnaprej in bo na sporedu v
prazničnem decembru, 17. decembra,
ob 20. uri na Televiziji Slovenija 1. Ne
zamudite predvajanja, dogajanje bo
zanimivo, napeto in že praznično
obarvano. Kdo je zmagal in kakšen je
bil končni izid, pa boste izvedeli šele
ob ogledu oddaje.
•Nina Keder

14

Dogajanje v naši občini

RAZŠIRJENI EKO OTOK KAMNICA
Zimski delovni čas (od 1. 11. do 31. 3.):
Sreda: 13:00 do 17:00 in sobota: 8:00 do 12:00

sredstev za osebno higieno, čistil in pralnih sredstev, ki
nimajo oznake, da gre za nevarne odpadke, plastični
kozarčki in posodice, lončki, embalaža, ki je prevlečena
z aluminijasto folijo, prodajna embalaža iz plastičnih mas,
kovinski in plastični pokrovčki kozarcev, steklenic in
plastenk

Poletni delovni čas (od 1. 4. do 31. 10.):
Sreda: 13:00 do 18:00 in sobota: 8:00 do 12:00
(Ob praznikih in dela prostih dneh je otok zaprt.)

STEKLO: steklenice, steklena embalaža zdravil in
kozmetike, kozarci za vlaganje, kozarci.
**stekleno embalažo dobro izpraznite oziroma očistite,
preden jo odvržete v zabojnik.

Namenjen je občanom občine Dol pri Ljubljani, ki lahko
v tamkajšnje zabojnike brezplačno oddate različne
odpadke.
Na eko razširjeni otok Kamnica lahko
pripeljete naslednje vrste odpadkov:

ZELENI ODREZ: obrezane, odpadne veje in podobno
ODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA
OPREMA: hladilniki, pralni stroji, štedilniki, mikrovalovne
pečice, opekači, sesalniki, tehtnice, likalniki, računalniki,
tiskalniki, telefoni, kalkulatorji, mobilni telefoni, sijalke,
radijski sprejemniki, televizije, videokamere, glasbeni
instrumenti, električno orodje, igrače na elektriko ali
baterije in podobno
• Občinska uprava

PAPIR: časopisi, revije, prospekti, katalogi, zvezki,
karton, papirne vrečke, pisarniški papir, ovojnice,
odpadna embalaža iz papirja, kartona, lepenke (škatle)
EMBALAŽA: plastenke, pločevinke, plastične vrečke,
embalažni stiropor (manjše količine), sestavljena
embalaža od mleka, sokov (tetrapaki), folija za živila
(prozorna in aluminijasta), trda plastična embalaža

Zlata leta v
Dolskem
Oktobra smo v Dolskem zaključili
vadbo zlata leta, ki je potekala v okviru
projekta Gibanje nas druži. Dvakrat na
teden smo se družili ob novih igralih pri
osnovni šoli in vrtcu, kjer smo izvajali
različne vaje za moč, dodali pa smo še
vaje za ravnotežje in gibljivost. Poleg
treningov za mišice smo imeli tudi
treninge za možgane, saj smo vključili
kognitivne vaje za preprečevanje demence. Lepo vreme nas je spremljalo
skozi vsa srečanja, kar je gibanje na
prostem naredilo še toliko bolj prijetno.

• Anamarija Vesel
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OPTIMALNO LETNO PLANIRANJE KMETIJSKE PROIZVODNJE
matematika in računalništvo PR’ KRAČ in v LAS VEGASU, ZDA
V Las Vegasu je od 26. do 29. julija potekal svetovni
kongres The 2021 World Congress in Computer Science,
Computer Engineering, & Applied Computing, s strokovnoznanstvenimi prispevki več tisoč avtorjev z vsega sveta.

M

ed prispevki je bil tudi
članek Optimising an
Ecological Farming Plan
using Linear and Goal
Programming Methods, katerega av
torji smo: Nadja Damij, University of
Northumbria, Newcastle Business
School, Newcastle upon Tyne, Velika
Britanija; Talib Damij, Liljana Ferbar
Tratar, Janez Grad, Univerza v
Ljubljani Ekonomska fakulteta.
Prispevki bodo objavljeni v zborniku
(Proceedings) kongresa v založbi
Springer Nature – Book Series, pov
zetki pa so bili že objavljeni v CSCI
2021 BOOK of ABSTRACTS. Naš pri
spevek predstavlja rešitev konkretne
ga problema optimalnega letnega
planiranja kmetijske proizvodnje. V ta
namen sva s kolegom dr. Talibom

Damijem, red. prof. Ekonomske fa
kultete Univerze v Ljubljani večkrat
obiskala gospoda Toneta Čiča, lastni
ka ekološke turistične kmetije PR’
KRAČ v Dolskem, ki je bil tako prija
zen, da je pripravil načrt letne kmetij
ske proizvodnje na svoji kmetiji, kot
si ga je zamislil. V načrt je vključil vr
ste pridelkov in površino zemljišča,
namenjenega za vsako posamezno
vrsto pridelka, potrebne človeške in
strojne vire, njihovo ceno, vrste in
stroške gnojil ter prodajne cene pri
delkov.
Največji možni dobiček iz
letne kmetijske
proizvodnje
Raziskovalci smo za rešitev problema
uporabili primerno računalniško teh

Pred Kračeva hišo
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Janez Grad,
Tone Čič in
Talib Damij

nologijo in matematično metodologi
jo iz okvira linearnega programiranja
in ciljnega programiranja, namenjeno
iskanju optimalne rešitve proizvo
dnih procesov v gospodarstvu in dru
gih področjih družbe. Na primer, poi
ščejo se največji možni dobiček ali
najmanjši stroški planirane proizvo
dnje. Rešitev v našem primeru pred
stavlja največji možni dobiček iz letne
kmetijske proizvodnje, dobljen iz iz
branega nabora pridelkov, upošteva
joč omejitve njim namenjenih kmetij
skih površin Kračeve kmetije.
V monografiji Ekonomske fakultete
Univerze v Ljubljani Izzivi podjetij,
države in družbe v uresničevanju od
govornosti za trajnostni razvoj, ki je v
pripravi za tisk (e-verzija že obstoji)
pa je pod naslovom Načrtovanje eko
loškega kmetovanja z metodo linear
nega programiranja izšla rešitev pro
blema v slovenskem jeziku. Avtorji
prispevka smo: Janez Grad, Nadja
Damij in Talib Damij.
Kot napreden in komunikativen kme
tovalec je Tone Tič prijazno sprejel
nalogo opisa svojega letnega planira
nja proizvodnje. V prispevkih se mu
avtorji zahvaljujemo za njegovo prija
zno pripravljenost sodelovanja, čas in
trud, ki ga je namenil v raziskavo.
Brez konkretnih podatkov in infor
macij ne bi bilo konkretne rešitve
problema. Strokovna javnost doma in
po svetu je/bo s tem spoznala drobec
iz slovenskega kmetijstva, ime kmeto
valca in ime vasi Dolsko iz naše obči
ne, kar je dobro. 
•dr. Janez Grad,

zaslužni profesor Univerze v Ljubljani

aktualno

Podaljšanje fotonatečaja Vodovje
Spoštovani fotografski
ustvarjalci!

N

a začetku oktobra je
Občina Dol pri Ljubljani
objavila razpisno doku
mentacijo za Fotografski
natečaj Vodovje. Ugotovili smo, da je
rok prijave zelo kratek – v zgolj do
brem mesecu dni namreč v objektiv
ni mogoče ujeti vseh letnih časov, za
to smo se odločili, da fotografski na
tečaj podaljšamo do 30. septembra
2022 in izbrane fotografije uporabi
mo v koledarju za leto 2023. Pravila
in pogoji za sodelovanje na fotograf
skem natečaju ostajajo nespremenje
ni, določena je le nova časovnica:
Trajanje natečaja:
8. 10. 2021–30. 09. 2022
Izbor fotografij: 		
do 20. 10. 2022
Obvestilo o izboru:
do 20. 10. 2022
Ureditev dokumentacije za izplačilo
avtorskega honorarja:
do 30. 11. 2022
Rok za izplačilo avtorskih honorarjev:
30 dni od podpisa pogodbe

Na natečaju bo izbranih 13 najboljših
fotografij, ki bodo nagrajene s
simboličnim avtorskim honorarjem
(50 EUR bruto za fotografijo). V
ocenjevanje bodo sprejeta samo
dela, ki bodo/so nastala na območju
občine Dol pri Ljubljani in bodo
prikazovala različne oblike vodovja
občine Dol pri Ljubljani (potoki,

reke, vodni izviri …). Vsak avtor
lahko pošlje eno prijavnico z do 25
fotografijami.
Zavedamo se, kako pomembno je
spodbujanje ustvarjalne žilice, pa naj
gre za profesionalno ali zgolj ljubi
teljsko umetnost. Naj vas ob tem še
enkrat vljudno povabimo k sodelo
vanju. 
•Občinska uprava

Seznam kmetij v Občini Dol pri Ljubljani, kjer vam ponujajo svoje pridelke
Ime
Priimek Domače ime
naslov in hišna št.
telefon
GSM
Dosegljivost
Marjan in Vera
Belcijan Pr' Sirk
Kleče pri Dolu 14
01 56 47 565 051 353 165
							
Janez in Tatjana
Bitenc
Pr' Goset
Kleče pri Dolu 21
01 56 47 501 041 336 571		
							
Jelka in Janko
Godec
Pr Hrvat
Dolsko 39		
Silvester
Grilj
KMETIJA	
Križevska vas 12
01 56 47 368 051 441 126
		TRAVNARJU
Tomaž in Marija
Hilbert
Pr' Hrašar
Senožeti 16
031358439, PO 16.00
					
041 533 267		
Janez
Kralj
Pr' Antonovc
Brinje 12
01 56 26 782
							
Stanislav
Kralj
Pr' Slavkot
Brinje 14
01 56 26 785
Darka
Levičar Pr' Jernač
Laze pri Dolskem 44
01 56 47 738 051 816 931,
					
041 801 778		
Marjan
Majdič
Pr' Medišku
Brinje 5
01 56 26 789 041 334 319
Jožef
Pokovec Pr' Vehuc
Zagorica pri Dolskem 12 01 56 47 276
Mojca in Franci 	Rak
Pr' Kovač
Kleče pri Dolu 16
01 56 47 572 041 568 982 Od 8:00 do 18:00
Ivanka 	Rihtar
Pr' Flajšman
Beričevo 48
01 56 26 170 041 506 140
Frančiška in Blanka Slabanja Pr' Mežnarju
Beričevo 26
01 56 268 53 031 635 959
Andrej
Šimenc Pr' Pečnikar
Zaboršt pri Dolu 12
01 56 47 776 041 880 020
Jože
Uštinc
Pr' Uštinc
Beričevo 40
01 56 26 839 051 321 226
Janez in Milena
Velepec Pr' Velepcu
Beričevo 21
01 56 26 862, 031 568 000,
				
01 56 27 127 031 802 222
Vinko
Vode
Pr' Jakopc
Vinje 32
01 56 47 186 040 377 090
Maks
Zajc
Pr' Zajčk
Dol pri Ljubljani 8
01 56 47 590 041 334 895
Rok, Mateja
Žle
Pr' Vadamuc
Beričevo 45
01 562 61 71 041 950 790
in Andrej							
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Ponudba
mleko, sezonska zelenjava, kislo zelje
in repa, domače pecivo in piškoti
vsa zelenjava, žito, sadje, jabolčni
kis, mošt, domač kruh in potice
mleko
začasno samo sir
vsa zelenjava in krompir
(sezonska zelenjava)
sezonska zelenjavakislo, zelje in repa,
strokovno škropljenje večjih površin
povrtnine, živinoreja
sezonski pridelki, kis,
med, kapsl iz sadja
zelenjava, žito
sadje, krompir, žganje, kis, krhlji
Zelenjava, krompir
zelenjava
zelenjava, prireja govejega mesa
krompir, zelje, zelenjava
zelenjava, prodaja sadik
jagode, kropir, korenje, solata, zelje
jabolka
zelenjava (zelje), krompir
vsa zelenjava, začimbe in vseh vrst
solate, sadike za zelenjavo/
zelje, repa, sarma

Dogajanje v naši občini

Snemanje humoristične serije
V naši občini je pretekle
mesece na različnih
lokacijah potekalo
snemanje humoristične
televizijske serije Za
hribom. Pokukali smo v
zakulisje snemanja, ki je
potekalo pred Vegovo
domačijo v Zagorici.

Foto: Nina Keder, Matej Domanski, Žiga Grilc, Franci Kek

Kmetski dom
v Beričevem
je bil na
enem delu
preurejen v
cerkev …

… na drugem
delu pa v
fitnes.

Glavno vlogo,
župana,
ima Jernej
Kuntner.

Ž

e konec marca je v naši ob
čini potekala avdicija za sta
tiste, ki bi nastopili v seriji.
Udeležili so se je številni ob
čani, večinoma otroci. Koliko jih je
dejansko nastopilo v seriji, bomo vi
deli po ogledu. Serija se že predvaja
na Voyo, v njej pa poleg naših obča
nov nastopajo tudi številni znani
igralci. Glavno vlogo, vlogo župana
Karla, je prevzel Jernej Kuntner, vlo
go policista Franci Kek, vlogo du

hovnika Rok Kunaver, ob njih pa
igrajo še Ivo Ban, Karin Komljanec,
Jernej Čampelj in številni drugi.
Vlogo dobil tudi gospodar
Vegove domačije
Lokacije snemanja so bile različne.
Kmetski dom v Beričevem, različne
lokacije v Zagorici, med njimi
Vegova domačija in Gostilna pri
Anici v Senožetih. Igralsko ekipo
smo obiskali, ko so snemali kader na

Franci Kek
je ponovno
v vlogi poli
cista.
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Prizor z župnikom pred cerk
vijo, v katero je bil preurejen
Kmetski dom v Beričevem.

Vegovi domačiji. Manjšo vlogo je v
seriji dobil tudi gospodar Vegove do
mačije Jože Pokovec. Zaupal nam je,
da vloga ni bila zahtevna, in opisal
svoje delo v seriji: »Traktor sem pri
pravljal za košno in preden sem spe
ljal, sem prižgal cigareto in jo odvr
gel v jašek. Notri je bil pa človek, am
pak jaz ga nisem videl in sem ogo
rek vrgel nanj. Malo pozneje je pa to
pričelo tleti in goreti. Se je zelo kadi
lo!« Pozneje je snemanje potekalo še
pri sosedovih, v njihovi garaži: »Imeli

so avtomobil in kaže, da so ga tja pe
ljali popravljati. Zdaj že štiri dni sne
majo tukaj in še nekaj mesecev bo
do. Snemajo tudi v Veliki vasi, na
Vrhu, v Klopcah, Vinjah, Jevnici, na
Miklavžu, Senožetih in nekje pri
Ihanu.« Dogajanje v nanizanki je sne
mano v naši občini, v seriji pa bo
predstavljeno, kot da se odvija nekje
bolj na dolenjskem koncu. Seveda
bomo lahko v trenutku prepoznali
poznane kotičke naših lepih vasi.

•Nina Keder

Pred začetkom sne
manja je bilo potrebnih
še nekaj priprav scene
in luči.

Vaški spomenik nakazuje na to,
da gre za humoristično serijo.

Snemanje je potekalo
tudi v Gostilni pri Anici
v Senožetih.

Gospodar Vegove domačije
Jože Pokovec je prav tako
dobil manjšo vlogo.

Prizorišče
snemanja v
Zagorici.
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Aktualno

Maske spadajo v koše za smeti, ne v naravo

T

Prav vse fotografije odvrženih mask so bile posnete v naših
krajih. Poskrbite, prosim, da bodo vaše rabljene zaščitne
maske pristale v koših za smeti, in ne v naravi.

In kako ravnamo z odpadki
oseb, ki imajo potrjeno okuž
bo oziroma so zaradi suma na
okužbo v domači oskrbi?
»Robčke, papirnate brisače in
izdelke za enkratno uporabo,
ki so jih uporabljale osebe, ki
kažejo znake bolezni co
vid-19, in odpadke, ki nasta
nejo pri čiščenju prostorov,
na primer krpe in čistilni
robčki za enkratno upora
bo, zbiramo v plastični vreči,
to pa, ko je polna, tesno zave
žemo in jo namestimo v dru
go plastično vrečo. Slednjo
prav tako tesno zavežemo
in hranimo ločeno vsaj 72 ur,
preden jo odložimo v zaboj
nik za mešane komunalne od
padke - črn zabojnik. Druge
odpadke, ki nastanejo v go
spodinjstvu, ločujemo in odla
gamo v ustrezne zabojnike
kot običajno.«
•Nina Keder

Foto: Borut Zajc

udi po naših vaseh
ob poteh in cestah
čedalje pogosteje
videvamo odvrže
ne uporabljene maske. Naj
opomnimo, da maske v na
ravo ne spadajo, niso na
mreč ekološko razgradljive
in ne spadajo med biološke
odpadke. S tem proble
mom so seznanjeni tudi na
Voka-Snaga, ki v naši obči
ni skrbi za odvoz smeti.
Opozarjajo, da zaščitne ma
ske in rokavice za enkratno
uporabo ter robčke za raz
kuževanje površin in rok
odlagate v zabojnik za me
šane komunalne odpadke,
črn zabojnik, in ne v zaboj
nike za ločeno zbiranje od
padkov. Opominjajo tudi,
da se zaščitna oprema in či
stilni robčki ne smejo spla
kovati v straniščno školjko.
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kaj delajo naša društva

Izziv: Čepenje

L

ahko čepite tudi danes? Vsaj
poskusite. Aha, najverjetneje
se je pojavila manjša težava,
kako se že to naredi? Ja, to
sposobnost nas je večina ob odrašča
nju izgubila. Vzrok je v sodobnem ži
vljenjskem slogu, ki je poln udobnih
rešitev, ki od nas zahtevajo kar najmanj
napora. Verjetno mi ni treba poudarja
ti, da to terja svoj davek. Morda tega
(še) niste zaznali, a že spust v položaj
čepa je nazoren primer, kje smo. Česar
ne uporabljamo, izgubimo. Če bi se
vsak dan nekajkrat spustili v čep, s tem
do starosti ne bi imeli težav, tako pa ve
čina neha čepeti ob prihodu v osnov
no šolo, kjer spoznamo kulturo sede
nja. Po nekaj presedenih letih na čepe
nje povsem pozabimo pa tudi nismo
več sposobni priti v pravi čep, pri kate
rem imajo stopala ves čas stik s tlemi.
Ker v tem nismo več dobri, tega sploh
več ne izvajamo. Nasprotno pa vzho
dne kulture še danes velik del dneva
preživijo čepe. Čepe opravljajo delo,
čakajo na avtobus, meditirajo, odvajajo
urin in blato … Prednosti čepa niso
zgolj v razbremenitvi telesa zaradi pre
razporeditve telesne teže in prekinitve
enoličnega pritiska, mišične napetosti
(pri dolgotrajni stoji) ali nenapetosti

Namesto da bi klečali in obremen
jevali kolena, lahko delo pri tleh
opravljate čepe. Čep je uporaben
tudi pri igri z otroki, saj se mu tako
bolj približamo. Otroku je precej
bolj prijazno, če smo na isti višini
kot on, ne pa da z viška zremo nanj.

(pri sedenju), temveč ima čepenje tudi
pozitivne učinke pri iztrebljanju in s
tem povezanimi obolenji. V raziskavi iz
leta 2018 so strokovnjaki zaključili, da
bi iztrebljanje v sedečem položaju lah
ko povečalo tveganje za nastanek di
vertikularne bolezni.
Čepenje med vrtnarjenjem
Če želite spet usvojiti položaj pravega
čepa, pri katerem so v nasprotju z za
hodnjaškim, ki ga pogosto opažam v
praksi, stopala po vsej dolžini v stiku s
tlemi, telo pa je ugreznjeno med kole
na, kar pomeni prenos teže rahlo na
prej, vam svetujem, da ga vključite v
svoj vsakdan. Zato si ni treba vzeti po
sebnega časa (morda na samem začet
ku). Lahko čepite, ko s svojim otrokom
sestavljate kocke ali ko vrtnarite. Če bo
ste dosledni in boste vsak dan preče
peli 15 do 20 minut, bo to kmalu po
stal položaj, v katerem vam bo prije
tno. Za lažji začetek lahko podložite
pete z brisačo, knjigo ali kakšnim dru
gim predmetom, debelim 2 do 3 centi

metre, pozneje pa postopoma debeli
no podpore zmanjšujte, dokler ne bo
ste sposobni obstati nekaj časa na tleh
brez dviga pet. Če imate bolečine v ko
lenih ali gležnjih, lahko pod zadnjico
namestite joga kvader ali kašen drug
predmet, ki vam ponuja manjšo oporo
in razbremeni vaša kolena in stopala.
Začetki so težki
Tako. Zdaj imate vse potrebne podatke
in orodja, da začnete odkrivati čare če
pečega položaja. Na začetku bo težko,
lahko bo pritekla tudi kakšna kapljica
potu, ampak začetki so vedno težki.
Kdor ne obupa in vztraja, žanje sadove
svojega dela, zato pljunite v roke in
sprejmite izziv. Se že veselim vašega
poročanja o trudu, ki je prinesel
uspeh. Za več informacij o skupinski
vadbi in osebnem trenerstvu obiščite
našo spletno stran www.nbpfit.si. Če
ste spregledali članke o sedenju, tele
sni drži in treningu, jih lahko preberete
na portalu Taraja https://taraja.si/ 
 •Nejc Polanec, Športno društvo NBP FIT

OKREPIMO SE S ČEBELJIMI PRIDELKI
IN IZDELKI IZ ČEBELJIH PRIDELKOV

M

ed in cvetni prah sta živili, ki sta nepogrešljivi za preventivno krepitev imunskega sistema v jesenskem in
zimskem času, ko je večja možnost pojava in širjenja
virusov, prehladov in drugih zdravstveni nevšečnosti.
Ljudje smo bili že v preteklosti inovativni pri oblikovanju in izražanju idej, ki so se odražale na raznovrstnih izdelkih iz medu in
čebeljih pridelkov. Poznamo tradicionalno izdelavo lectovih src in medenjakov. Čedalje bolj je priljubljen kremni med, ki mu dodajajo raznovrstne sestavine, kot so cvetni prah, propolis, matični mleček, liofilizirano sadje, kakav, oreščki in podobno. Nekateri izdelujejo propolisovo tinkturo, medeni kis in raznovrstne medene pijače, kot so medica, medeno žganje, medeni liker, medeno pivo in peneča medica. 
•Tina Žerovnik
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Foto: arhiv Čebelarske zveze Slovenije

Viri: Ozturk O, Koklu H, Akbal E, Aksoy EK, Altan E, Basar O, Yuksel O, Arslan S, Koklu S. Diverticular disease and posture during defecation : a prospective comparative study. Acta Gastroenterol Belg. 2018 Oct-Dec;81(4):490-495. PMID: 30645917.

Se še spomnite svojih vrtčevskih dni, ko ste se igrali v
peskovniku? Kakšen je bil vaš
položaj pri igri? Ste morda
sedeli na stolčku in kopali?
Najverjetneje ne. Zagotovo
ste čepeli.

Dogajanje v naši občini

Častna občanka Antonija Jemec praznovala 90 let
Ob svojem okroglem jubileju je častna
občanka občine Dol pri Ljubljani Antonija
Jemec, pletarska mojstrica, prejela
številne čestitke.

Tončka je županu
razkazala svoje izdelke,
pripravljene za razstavo v
Erbergovih paviljonih.

M

Foto: Nina Keder

ed drugim so ji vse najboljše voščili tudi žu
pan Željko Savič, direktor občinske uprave
Rok Prevc in župnik Primož Meglič.
Slavljenko so na dan njenega rojstnega dne,
27. oktobra, obiskali na njenem domu v Petelinjah ter ji
poleg dobrih želja izročili šopek rož in ročno kvačkano
čipko. Antonija, po domače Tončka, se je obiska razve
selila in gostom tudi razkazala številne pletene umetni
ne najrazličnejših oblik in velikosti, pripravljenih za nje
no razstavo v Erbergovih paviljonih v Dolu. Dediščino
pletarstva je skozi leta prenesla tudi na mlajše rodove v
pletarskem krožku na Osnovni šoli Dolsko. Za svoje de
lo je prejela naziv Mojster domače obrti in priznanje
Zlata vitica, ki ju podeljuje Obrtna zbornica Slovenije.
Njeni izdelki so bili razstavljeni na več razstavah po
Sloveniji, pa tudi na Japonskem in ZDA.
•Nina Keder

Izpod njenih rok bodo
nastale še številne
pletene umetnije, saj ima
materiala še dovolj.

Direktor občinske uprave
Rok Prevc, župnik Primož
Meglič, Tončka Jemec in
župan Željko Savič.

Razstava Cesar
v Dolu gostovala
v Slovanski
knjižnici
Razstava Cesar v Dolu je bila oktobra
postavljena na ogled tudi v Slovanski
knjižnici v Ljubljani. Knjižničarji so
gostujočo razstavo obogatili z zbirko
knjižnega gradiva, ki se nanaša na to
tematiko. Postavitev razstave je še eno
priznanje projektni skupini, ki je bdela
nad projektom Cesar v Dolu, za dobro
opravljeno delo.
• N.K.
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Potopisna predavanja v Beričevem
Začenjamo nov projekt Taste travel. Mladi iz društva Kud Jurija
Fleišmana v Beričevem smo se odločili organizirati potopisna
predavanja, ki bi jih spremljala specifična hrana iz določene destinacije. Poslušalcem bomo predstavili nov svet in jim dali uporabne
napotke ter informacije o kulturi in državi. Vsak mesec bi organizirali eno potopisno predavanje. S potopisnimi predavanji bi širili
razgledanost in solidarnost med ljudi. Na potopisnih predavanjih
bomo spoznavali kulturo in naravo sveta ter se družili s slovenskimi
popotniki. Povezali bi se tudi z drugimi organizacijami, kot sta Afriški center in slovenska Karitas. Potopisna predavanja bi potekala v
slovenščini. Prvo predavanje bo že 24. 11. ob
18.00. Predavala bo Zala Žnidarič o svojem
prostovoljstvu v Severni Makedoniji. Predavanje bo zaradi trenutnih razmer potekalo
preko Zoom-a.
•Klemen Runtas

Potujoča knjižnica
•Osnovna šola Janka Modra Dol:
vsak ponedeljek od od 13.00 do
14.15
•Kulturni dom Dolsko: vsak
ponedeljek od 14.30 do 16.15
•Senožeti, parkirišče pred
osnovno šolo: vsak ponedeljek od
16.30 do 17.45
•Podgorica: vsak ponedeljek od
18.15 do 19.00
E-pošta: bibliobus@mklj.si
Telefon (od 11.00 do 13.00): 01
308 51 24 ali 041 473 930

CENIK KOMERCIALNEGA OGLAŠEVANJA
Velikost
1/1
1/2
1/4
1/8
1/10
1/30 (mali oglas)

Mere	
263 X 186 mm
129,5 X 186 mm ali 263 X 90,5 mm
128,5 X 90,5 mm ali 61,75 X 186 mm
61,75 X 90,5 mm
48,6 X 90,5 mm
23 X 90,5 mm

Cena v evrih, brez DDV
300,00
160,00
90,00
50,00
45,00
20,00

Podjetjem s sedežem ali poslovalnico v občini Dol pri
Ljubljani je priznan dodatni popust v višini 50 %.
Objava osmrtnic in zahval je za fizične osebe, ki imajo stalno
prebivališče v Občini Dol pri Ljubljani, brezplačna.
Objava voščil je za društva in neprofitne organizacije, ki so
registrirane v Občini Dol pri Ljubljani, brezplačna.
Objava novoletnih voščil je za politične stranke in
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Popusti glede na 
število objav v letu
8–10 ponovitev
5–7 ponovitev
3–4 ponovitve

25 %
15 %
10 %

nestrankarske liste, ki delujejo na območju Občine Dol
pri Ljubljani do velikosti oglasa 1/8 strani (64 x 91 mm),
brezplačna.
Objava oglasov je za ponudnike lokalne samooskrbe ter za
nosilce lokalnih kmetij odprtih vrat brezplačna do velikosti
oglasa 1/8 strani (64 X 91 mm), v primeru oglasov večje
velikosti pa je priznan dodatni popust v višini 50 %.

Kaj delajo naša društva

Enkrat hribovc, vedno hribovc
Kakršen je naslov članka,
tako se glasi tudi pozdrav
članov Petankarskega
športnega društva Hribovci
iz Dolskega, ki so dosegli
3. mesto v državni ligi.

P

onedeljek povprečnega 'hri
bovca': Telefon oznani preje
to sporočilo. Kdo neki se je
spomnil name, kaj spet ho
če? Pogledam SMS, kjer piše: »Ne po
zabi, danes ob 17.30 na igrišču.
Enkrat hribovc, vedno hribovc.« O,
saj res, danes je ponedeljek. Se je že
zgodilo, da sem ob množici službe
nih, zasebnih in družinskih obvezno
stih pozabila, kateri dan je. Ob takem
pozdravu našega predsednika pa se
nasmehnem in že vem, da bo zaklju
ček dolgega ponedeljka prijeten. V
ponedeljek popoldne je namreč čas,
ko vzamem v roke klubsko torbo s
petankarskimi kroglami in se podam
na igrišče v Dolskem. Tam se zbere
vsa moja igralska ekipa. Eni pridejo
peš, drugi s kolesom, spet tretji z av
tom. Kakor je komu najbolj všeč.
Pomembno je, da ne manjkaš. Ob
pogledu na polno igrišče se nasme
jem in že med pozdravljanjem odpi
ram torbo ter zlagam ven kroglo za
kroglo in iščem balinček. Stopim na
igrišče, vržem balinček. Ta je lesen in
prijeten na dotik. Zdaj je na vrsti bli
žanje. S tal poberem prvo kroglo. V
dlani začutim hladen dotik kovine,
občutim težo, otipam rise na krogli.
Postavim se v položaj za met in po
gledam teren. Z zamahom vržem
kroglo. Prve krogle vržem kar tako,
brez razmišljanja, brez nekega poseb
nega napora. V glavi pa še vedno raz
mišljam, kaj se je zgodilo čez dan, kaj
moram še opraviti, kako bo jutri.
Krogle so okrogle. Kotalijo se med
kamenčki, kamni, šopi trave … že naj
dejo kakšen razlog, da se jim posreči
odkotaliti se po svoje. One imajo cilj,
da gredo čim dlje ob balinčka, moj
cilj je seveda nasproten. Tako razmi
šljam med ogrevanjem. Pa se tako ne
kaj časa jezim na krogle, nekaj časa

Veselje članov PŠD Hri
bovci ob prejemu po
kala na zaključku lige v
Čatežu nad Trebnjim.

na teren. Ko jeza izpuhti, se spo
mnim, da igra petanke ni mehanska,
da je zanjo potrebnega nekaj znanja
matematike, fizike, anatomije. V uše
sih začnejo odmevati besede trener
ja: koncentracija, usklajenost gibov,
izmeri razdaljo, opazuj teren, poglej,
kje so ovire, kako se nagiba teren,
misli kot nasprotnik, predvidi, kaj se
na igrišči lahko zgodi nepredvidene
ga (dobro ali slabo zate). Počasi
ukrotim svoje misli in se osredoto
čim na igro, jeza izpuhti in napetost,
ki se je nabrala čez dan, izgine ne
znano kam. Zadiham bolj svobodno,
težave in probleme pozabim.
Obstajajo le igrišče, krogle, balinček
in nasprotnik. In tako se na igrišču
počasi ustavi čas. Veselim se vsake
dobro odigrane krogle, nasmejem se
ponesrečeni in poskusim znova.
Vzdušje na tekmah
Treningi so res super: igraš, se družiš,
osvajaš in odkrivaš nove poti in pasti
na igrišču, se zabavaš, se smejiš. Na
treningu ti lahko uspe neverjetno do
ber met in igra. Vse kaj drugega pa
se dogaja na tekmovanju. Takrat
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udobne copate, japonke, 'šlape' za
menjajo športni copati; domačo raz
vlečeno trenirko pa uradni dres dru
štva. Napetost se stopnjuje z uradnim
pozdravom ekip. Vrhunec napetosti
pa povzroči sodniški žvižg za začetek
tekme. Zdaj gre zares. Srce začne hi
treje biti, roke se potijo, zatresejo se
kolena, včasih pozabiš dihat.
Podvomiš o sebi: Mi bo uspelo kot
na treningu? Želim si zmago, vem da
zmorem, pa bo tokrat šlo? Ne gre ve
dno vse gladko. V športu je tako: da
nes zmagaš in si nasmejan do ušes,
naslednjič izgubiš in si potrt. V letu
2021 smo se igralci PŠD Hribovci ve
likokrat veselili zmage. Na vseh tek
mah te lige smo le trikrat izkusili vse
muke poraza. Naša igra nas je pripe
ljala do 3. mesta v državni ligi.
Izjave igralcev
Ob letošnjem uspehu smo na igrišče
povabili svoje zveste sponzorje, da
skupaj z nami odigrajo nekaj iger.
Zaradi obveznosti je bil odziv slab.
Odigrali pa smo nekaj iger s pred
stavniki Občine in Gostilne pri
Žerjavici. Ob proslavljanju uspeha je

Kaj delajo naša društva

Bilo mi je zelo hudo, za vogalom sem
skrivaj zajokala. (B. N.)

Petankarske roke, ki
so osvojile pokal za 3.
mesto v 1. državni ligi
za leto 2021.

nastala tudi kratka anketa, v kateri se
igralci spominjajo svojih uspehov in
dogodivščin na in ob tekmovanjih.
Igrali smo na CC v Ilmitzu. Prišli smo
v finale, ki se je odigral naslednji dan.
Kako si se spočil in pripravil nanj?
Pogoji za igro so bili super. Bilo je
zelo vroče. Spali smo v šotorih,
ponoči pa ni bilo miru. V sosednjem
šotoru so spali Škoti. Z njimi je bila
gospa, ki je zaspala pred nami in celo
noč neznosno smrčala. Vso noč sem
jo poslušal in nič spal. Mislim, da so
nam jo podtaknili domačini. No, ni
jim uspelo, smo jih vseeno premagali
in na koncu zmagali. (G. B.)
Na kaj pomisliš, ko se spomniš na
evropski turnir na Madžarskem?
Osvojili smo prvo mesto. Zaradi
službenih obveznosti smo prispeli na
prizorišče malo pred tekmovanjem.
Bili smo utrujeni od vožnje in
celodnevnega igranja, zato sem
kmalu zaspal. Zjutraj pa sem se
zbudil v sobi z vsemi lovskimi
trofejami na postelji. Kar nekaj časa
sem potreboval, da sem ugotovil, kje
sem. Soigralcem se je posrečilo
presenečenje. (R. N.)

v njej več meduz kot vode. Še dobro,
da je nekdo prej pogledal vanjo. Zato
sem šel pa v ribnik. Me je dobro
zmrazilo. A sta me grela zmaga in
ponos na tako dobro ekipo. (F. R.)
Tvoj prvi CC-tour – kakšen je bil
rezultat in kakšni občutki?
Na CC Sloga v Ljubljani. Zadnji
nismo bili. Imeli smo pač slab dan,
sam nisem nič približal, Buhl je zadel
vse moje, Alenka pa je bila besna.
Sem hitro pozabil. (F. Z.)

Večkrat si bil že član državne
reprezentance tako na svetovnem kot
na evropskem prvenstvu. Proti komu
si odigral svojo najboljšo tekmo?
Res je, skozi leta sem nabral kar
veliko nastopov v več konkurencah.
Igral sem proti skoraj vsej svetovni
petankarski smetani, kot se temu
reče. Prav vsi nastopi so mi ostali v
lepem spominu, ne glede na to, da
sem nekatere igre odigral slabše,
druge pa odlično. To me je pripeljalo
do napredka. Težko je izbrati
najboljšo tekmo, saj so bile vse na
zelo visokem nivoju. Mi je pa najbolj
pri srcu tekma, ki sem jo odigral v
četrtfinalu evropskega prvenstva v
Bolgariji proti reprezentanci Švedske.
Tam se je prvič zgodilo, da je
slovenska ekipa premagala Švede.
Zmaga je bila še slajša, saj smo s tem
'skalpom' prišli do prve slovenske
reprezentančne kolajne na evropskih
prvenstvih. (Ž. R.)

•Barbara Rode, PŠD Hribovci

Si že premagal brata?
Gospoda predsednika sem že
večkrat premagal, manjkrat v petanki,
ga pa redno 'šolam' v namiznem
tenisu. (smeh) (I. B.)
Najhujša tekma?
Prva tekma, trojke: Nani, Frenk in
jaz. Spomnim se treme in poraza.
Bogdana Novak in Žiga Kobal
med igro na final fouru.

Foto: PŠD Hribovci

Pred tekmo na Danskem si obljubil,
da če se uvrstimo v polfinale lige
Evrope, da se boš kopal v morju,
čeprav je november. Zakaj nisi
izpolnil obljube?
V navdušenju ob zmagi sem res
hotel skočiti v ledeno vodo, a je bilo
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Moja ‘skoraj’ misijonska izkušnja
natorske prošnje, eno od njih so prija
zno sprejeli tudi pri Društvu misijonar
ja dr. Janeza Janeža iz Dolskega, in or
ganizirali različne druge akcije za zbi
ranje denarja. Naša ekipa je tako začela
oblikovati jutranjo igrico, zbirala ideje
za delavnice, igre, ki bi jih lahko igrali
na oratorijih z otroki itd. Poleg tega se
je bilo treba še cepiti, rezervirati letal
ske vozovnice, zbirati šolske potrebšči
ne, ki bi jih odnesli s seboj otrokom na
Madagaskar, obnoviti osnove prve po
moči in še bi lahko naštevala. A so se
načrti popolnoma podrli. Meje na
Madagaskarju so ostale zaprte kljub
tamkajšnjim spodbudnim epidemiolo
škim razmeram. To je bilo za nas pre
cejšnje razočaranje, a se nismo popol
noma predali.

Delavnica izdelovanja bobenčkov

Morda se še spomnite mojega prispevka o prostovoljnem
delu na Madagaskarju, ki je bil objavljen v eni izmed
spomladanskih izdaj Pletenic. V njem sem poročala o
naših pripravah na odhod na misijon in vas spodbudila k
darovanju za potrebe tamkajšnjih misijonarjev.

Č

eprav se zaradi krizne poli
tične situacije na Madagaskar
nismo mogli odpraviti, pa bi
vam na kratko vseeno rada
predstavila naše delo in se vam prav le
po zahvalila za vso izkazano podporo
in pomoč.

Kaj so Pota?
Pota je program, ki že 15 let deluje pod
okriljem Katoliške mladine in mladim
omogoča biti del misijonskega življe
nja doma in po svetu. V vseh teh letih
se je razvil do te mere, da vsako leto
sodelujočim prostovoljcem omogoči
sodelovanje na več misijonskih projek
tih v različnih državah po svetu. Letos
naj bi se projekti odvili na
Madagaskarju, kamor naj bi se prvotno

V Makedoniji
V ekipi smo imeli dekle, ki je doma z
Ohrida, vendar trenutno živi in študira
v Sloveniji. Povabila nas je, naj pride
mo pogledat njeno deželo in tam
opravimo prostovoljno delo. Tako smo
se avgusta za 11 dni odpravili v vročo
Severno Makedonijo in tam prostovolj
no delali v enem izmed vrtcev. Za otro
ke smo pripravili delavnice izdelovanja
bobenčkov in blazinic, različne igre, z
njimi peli (med drugim smo v make
donščino prevedli tudi pesem Ko si
srečen) in pihali milne mehurčke.
Naša ekipa pred delom v vrtcu

odpravila tudi jaz, v Keniji, Južni Afriki,
Indiji, Kazahstanu in Ukrajini.
Prostovoljci pri projektu pomagajo
tamkajšnjim misijonarjem, pa naj gre
za fizično delo, npr. gradnjo hiš, šolske,
športne infrastrukture ipd., socialno
delo, npr. delo z brezdomci, osebami s
posebnimi potrebami; ali delo z otroki.
Kaj vse smo Pota prostovoljci počeli?
Že kmalu po prijavi v program smo se
vsi prostovoljci in organizacijska ekipa
zbrali na pripravljalnem vikendu, ki je
potekal na daljavo. Sledilo je prvo, spo
znavno srečanje z ekipo Madagaskar, v
kateri nas je bilo 9 od skupno 31 pro
stovoljcev. V naslednjih mesecih pa
smo se člani naše ekipe sploh dobro
spoznali, saj smo skupaj preživeli prak
tično vsak konec tedna. Pisali smo do
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Največja pa je ljubezen

V

Zbrane potrebščine za Madagaskar

Otroci so neizmerno uživali, saj so bile te aktivnosti
zanje nekaj povsem novega.
Čeprav nam ni uspelo doživeti pravega misijonskega
življenja, pa smo z vašo pomočjo opravili veliko delo.
Verjeli ali ne, vsi Pota prostovoljci smo ob podpori vas,
ki imate odprto srce, znate prisluhniti ljudem v stiski
in verjamete v to, da lahko s skupnimi močmi svet
spreminjamo na bolje, zbrali kar 53. 800 evrov. Znesek
je bil v celoti namenjen misijonom, kjer naj bi se ali pa
so se odvili projekti v letu 2021. Madagaskarju je bilo
od tega namenjenih 11.000 evrov, ki so jih za gradnjo
in obnovo hiš, šolske in zdravstvene infrastrukture, za
nakup hrane, potrebnega materiala in podporo na
daljnjemu delu prejeli slovenski misijonarji: Pedro
Opeka, Janez Krmelj, Janez Mesec, Tone Kerin, Jože
Adamič, Matevž Strajnar in Katja Ravnikar. Čeprav
nam, prostovoljcem, na misijon ni uspelo iti, pa so de
narna sredstva vseeno šla za prvotni namen. Prav tako
nam je za Madagaskar uspelo zbrati zelo veliko šolskih
potrebščin, šivalnega pribora, blaga in drugih potreb
ščin, ki ste jih darovali učitelji, starši in učenci OŠ
Janka Modra. Na tem mestu bi se torej rada iz srca za
hvalila gospe Darji Dukarić, ki je organizirala zbiralno
akcijo na šoli, vsem, ki ste pri akciji sodelovali, prijate
ljem tamburašem, ki so prav tako z različnimi darovi
podprli naš trud, Društvu misijonarja dr. Janeza
Janeža in vsem anonimnim darovalcem. S tem ste tudi
vi postali del te čudovite misijonske zgodbe. Vsi, ki ste
stari med 18 in 30 let, se nam lahko na naši poti pri
družite, vsi drugi pa lahko še naprej spremljate naše
delo na pota.si ter našem Facebook in Instagram pro
filu. Če pa bi radi o moji izkušnji izvedeli še kaj več, se
mi lahko pridružite na predstavitvi, ki bo potekala v
sredo, 24. 11. 2021, ob 18.00, preko povezave Zoom.
Več bo objavljeno na FB profilu KUD Jurija Fleišmana.
Prav lepo vabljeni!
•Zala Žnidarič

župniji sv. Marjete Dol pri Ljubljani je med 16. in
24. oktobrom 2021 po več kot desetih letih ponovno potekal misijon pod naslovom Največja pa
je ljubezen, ki ga je vodil p. Marjan Čuden, provincialni minister OFM. Misijon je duhovna obnova, ki je namenjena vsem v župniji. Celoten program misijona je potekal v luči otvoritvenega nagovora Optimizem prepoznavni znak kristjana. Kulturno je misijon obogatil dramski igralec Gregor Čušin z monodramo Vera levega razbojnika. Ob vseh srečanjih smo udeleženci začutili, kako pomembna sta sočutje in usmiljena ljubezen do samega sebe
in vseh ljudi, s katerimi se srečujemo. Ob zadnjem nagovoru Sad misijona je svetost in blagoslovu misijonskega križa
nam še zdaj v ušesih odzvanjajo besede p. Marjana: “Tu živijo dobri ljudje”. Še vedno si lahko ogledate nagovore p.
Marjana med mašami. Najdete jih na spletni strani http://
zupnija-dol.rkc.si/ ali na
https://www.youtube.com/
ZupnijaDol.
Nekaj utrinkov udeležencev
misijona:
“Prisotnost na misijonu nam je
v teh težkih časih vlila veliko
upanja in moči za naprej.” - A.
“Veselimo se drobnih stvari, da
bomo srečni. Bodimo hvaležni.
Razširimo roke za sprejem in v
objem.” - M.

•Andreja in Rok Kosem

Oratorij 2021

VABILO

Mladi v župniji Dol ustanavljamo mladinsko skupino in vse
mlade vabimo medse.
Kdo? Mladi, starejši od 13 let.

Kdaj? Vsak drug petek ob 20.00, naslednjič: 3. 12.
Kje? Župnišče, mladinska soba.

Kaj? Druženje, pogovori, družabne igre, izleti, gostje,
miklavževanje, pletenje venčkov, oratorij … (in vaše ideje)

Za več informacij me lahko pokličete po telefonu na
številko: 051 726 038 ali prek Messengerja oz. Instagrama.
Veseli bomo čisto vsakogar, ki se nam bo pridružil!

Zala Žnidarič
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Pomembne informacije

Uradne ure institucij in organizacij v občini
Dol pri Ljubljani
Občina Dol pri Ljubljani
www.dol.si
(01) 530 32 40
Uradne ure:
ponedeljek: 8.00–13.00
sreda: 8.00–13:00 in 15.00–17.00
petek: 8.00–12.00
Krajevni urad Dol pri Ljubljani
Obvezno predhodno naročanje na
(01) 475 56 37
Vsak drugi in četrti teden v mesecu
(25.11., 9.12., 23.12. 2021)
V času uradnih ur, in sicer
od 8.00 do 12.00
in od 13.00 do 15.00
Medobčinski inšpektorat na sedežu
Občine Dol pri Ljubljani
sejna soba, vsako 1. sredo v mesecu
15.00–16:30
Pošta Dol
030 718 542 ponedeljek–petek:
8.00–18.00 sobota: zaprto
Osnovna šola Janka Modra
www.os-jmdpl.splet.arnes.si
(01) 564 70 67
Oddelek v župnišču: 030 641 005
Podružnična šola Dolsko
(01) 564 71 47
Podružnična šola Senožeti
(01) 564 02 35
Vrtec pri OŠ Janka Modra
www.vrtec-osjmdol.si
(01) 56 44 824
Vrtec Dol: 030 641 006
Oddelek v župnišču:
030 641 005
Oddelek v gasilskem domu:
040 886 628
Vrtec Dolsko
(01) 56 47 036

Župnija sv. Helene Dolsko
www.zupnija-dolsko.rkc.si
(01) 564 72 58

LAS Srce Slovenije
www.las-srceslovenije.si
(01) 89 62 713

Gasilska zveza Dol-Dolsko
041 683 962
Gregor Pirc, predsednik

Društvo upokojencev
Dol-Beričevo
Miro Kraupner
031 878 936

Družinska medicina
dr. Anja Černe
www.medicina-cerne.si
068 696 622
ponedeljek,
sreda, četrtek: 7.30–13.30
torek: 13.30–20.30
petek: 7.30–13.00
Hišni obiski in administracija ob
ponedeljkih 16.00–18.00
oz. po dogovoru.
Ordinacija splošne medicine,
Valerija Rus, dr. med.
(01) 56 47 156
ponedeljek, sreda: 13.00–20.00
torek, četrtek: 7.00–14.30
petek: 7.00–13.00
Telefon je odprt ves delovni čas,
razen zadnjo uro.
Patronažna služba
Aneta Rihtar, dipl. med. sestra
031 376 282
Martina Kumer, dipl. med. sestra
031 652 196
Zobozdravstvena ambulanta
Vesna Fužir Urbančič
(01) 56 39 715;
031 651 777
ponedeljek, torek: 13.00–19.00
sreda–petek: 7.00–13.00
Zobozdravstvena ambulanta
Špela Potočnik
(01) 56 38 023, 031 746 121
ponedeljek: 12.00–19.30
sreda: 12.00–19.00
torek, četrtek, petek: 7.00–13.00

Vrtec Senožeti
(01) 56 40 235

Pomoč na domu, Žarek upanja
Andreja Orel,
041 259 862

Vrtec s koncesijo
VVD Ježek
Dolsko 94 a
Silva Peterca
031 344 480

Lekarna Pogačnik
(01) 563 83 08
ponedeljek–petek: 7.30–19.30
sobota: 7.30–12.30

Župnija sv. Marjete
Dol pri Ljubljani
www.zupnija-dol.rkc.si
(01) 563 90 96

Kmetijska zadruga
(01) 563 93 50
ponedeljek–petek: 8.00–16.00
sobota: 7.00–12.00
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Društvo upokojencev Dolsko
Ivanka Vrtarič
041 742 647
Občinski štab civilne zaščite
Poveljnik Klemen Zupančič
040 730 516
(le v nujnih primerih,
ob večjih nesrečah in
aktivaciji štaba civilne zaščite)
(01) 53 03 250
Vzdrževanje
lokalnih vodovodov
Klopce–Vrh–Zagorica,
Podgora, Vinje–Žabja vas,
Križevska vas in Korant
Aleš Lavrič s. p.
041 365 558
Zavetišče za pse in mačke,
Meli center Repče
031 331 336 (dežurni oskrbnik za
obvestila o najdenih živalih)
Javna razsvetljava
Napake na delovanju omrežja javne
razsvetljave sporočite na:
(01) 58 63 600
080 7277
info@jr-lj.si
Okvare lahko javite tudi na občinsko
upravo občine Dol pri Ljubljani
na tel. št. (01) 530 32 40 ali
e-naslov obcina@dol.si.
Vzdrževanje cest
Nepravilnosti javite občinski upravi
na telefonsko številko (01) 530 32 40
ali e-pošto obcina@dol.si.
Karitas
(01) 56 39 096
Rdeči križ
(01) 62 07 293
kletni prostori Občine Dol pri Ljubljani
vsak prvi torek v mesecu: 15.00–17.00

Razno

POHVALA
Rada bi pohvalila delavca na EKO otoku za
embalažo, papir, steklo in zeleni odrez.
G. Mudi (saj mislim, da mu je tako ime)
vedno, ko se občani pripeljemo na
otok, pristopi in pomaga, kar verjetno ni
njegova naloga. Opazila sem tudi, da za
občani, ki niso pripravljeni celih kartonov
zložiti, to naredi sam. Zato menim, da si res
zasluži pohvalo in od delodajalca morda
dodatno stimulacijo. 
• Lidija Hasnaš

VABI NA VODENE VADBE

OŠ Dolsko
PONEDELJEK
ob 18.45 Pilates
ob 19.45 Kombinirana zmerna vadba
Vrtec Dol
TOREK ob 19.30 Kombinirana
intenzivna vadba

INFO: 040 209 299
www.svetzdravja.si

Izvajanje storitev pomoči
na domu
Z 18.10.2021 je prevzela izvajanje storitev pomoči
na domu v Občini Dol pri Ljubljani družba DEOS,
celostna oskrba starostnikov, d.o.o. Za dodatne
informacije o storitvi in naročila so dosegljivi na
telefonski številki 080 27 37 (med 8.00 in 15.00
uro) ali na elektronskem naslovu info@deos.si.

Črna kronika
• Tatvina
goriva, škoda
znaša 40 evrov

Ostalo

• Nasilništvo, policisti nadaljujejo z
zbiranjem obvestil
• Kršitev javnega reda in miru,
kjer so kršitelju izdali plačilni nalog

Podgora

Kamnica
Dolsko

• Prometna
nesreča s telesnimi
poškodbami
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Senožeti

• Prometna nesreča s
telesnimi poškodbami,
policisti nadaljujejo z
zbiranjem obvestil.

Vir fotografije: www.piso.si

Na območju Občine Dol pri
Ljubljani:
• Osebi je bila zasežena
manjša količina snovi, za katero
se sumi, da je prepovedana
droga. Po opravljeni analizi bo
izveden ustrezen ukrep.

za obdobje med 1. in 31. oktobrom 2021
Kriminaliteta
Prometne nesreče

Po izboru občanov!
Izbrani so projektni predlogi občanov, ki se uvrstijo na glasovanje. Spoštovani občani, vi odločite, kateri naj se izvedejo!

O

bčani Dola pri Ljubljani ste
do vključno 29. 10. 2021 na
občino posredovali kar 22
projektnih predlogov, s
katerimi želite izboljšati kakovost
življenja na območju svojega vaškega
odbora. Komisija je odločila, da se 9
predlogov uvrsti na glasovanje, 6
predlogov pa gre direktno v izvedbo.

Letos vas je pri prijavi projektnih
predlogov sodelovalo 16, nekateri
celo v dveh prijavah, za kar se vam
iskreno zahvaljujemo. Najbolj aktivni
ste bili prebivalci VO Beričevo in VO
Dol, sledili so vam prebivalci VO
Senožeti, VO Klopce in VO Dolsko.
Ena prijava pa se je nanašala na
območje VO Laze.

V občinskem proračunu smo v
občini za leto 2022 zagotovili 120.000
EUR za izvedbo projektov, in sicer po
20.000 EUR (z DDV) za posamezni
vaški odbor. Krajani ste lahko
predlagali projekte za izvedbo na
območju vašega vaškega odbora, pri
čemer vrednost posameznega
projekta ni smela biti nižja od
2.000,00 EUR, in ne višja od
20.000,00 EUR. Zbiranje in prijava
projektnih predlogov sta potekala do
29. oktobra 2021.

Komisija za ocenjevanje projektnih
predlogov v sestavi Špela Banič
(predsednica komisije, občanka in
predsednica OVK), dr. Irena
Auersperger (občanka) in Valentina
Brečko (občinska uprava) je 3. 11.
2021 vse predloge skrbno pregledala
ter na podlagi meril za upravičenost
predloge ovrednotila in preverila
ustreznost finančne ocene. Vsebine,
ki so se podvajale, je komisija
združila, nekatere vsebine, ki niso
ustrezale merilom, izločila ali jih

smiselno zamenjala na način, da se je
ohranilo bistvo predlogov.
Natančnejše obrazložitve komisije o
tem, kaj se je s posameznim
projektnim predlogom zgodilo,
lahko preberete na občinski spletni
strani.
Zdaj je na vrsti še sklepno dejanje
pred samo izvedbo - to je glasovanje
za najboljše projektne predloge. V
nadaljevanju so navedeni projekti, ki
se uvrstijo na glasovanje na območju
posameznega VO.

NA GLASOVNJE UVRŠČENI PROJEKTNI PREDLOGI
Za območje vaškega odbora Klopce, Zagorica, Križevska vas in Vrh so bili podani 3
projektni predlogi, od katerih se 2 uvrstita na glasovanje, in sicer:
Zap. št.

Naziv projektnega predloga

Kratek opis projektnega predloga

Vrednost

1

Prenova otroškega igrišča 
Križevska vas

Postavitev otroških igral (zamenjava z obstoječimi) za otroke
različnih starosti in ohranitev urejene okolice (postavitev
koša za smeti in klopi za sedenje).

19.979,00

2

Ureditev ceste odcep Klopce

Predlaga se ureditev ceste v Klopce, in sicer od odcepa
občinske ceste Kamnica-Križevska vas do hišne številke
Klopce 6. Odcep je dolg približno 370 m. Potrebna je
celostna sanacija (odstranitev obstoječe mulde, priprava
in utrditev za izdelavo nove mulde, prilagoditev obstoječih
jaškov, ureditev bankine ...)

20.000,00
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Za območje vaškega odbora Beričevo-Brinje je bilo podanih 6 projektnih
predlogov, od katerih se 4 uvrstijo na glasovanje, in sicer:
Zap. št.

Naziv projektnega predloga

Kratek opis projektnega predloga

Vrednost

1

Ozvočenje in luči 
za Kmetski dom

Predlog bi izboljšal kulturno ustvarjanje in uprizarjanje v
občini. Nagovarja problem kulturnih prireditev v občini. Z
novimi lučmi in ozvočenjem bi društvo Kud Jurija Fleišmana
lahko ponudilo bogatejši in bolj barvit kulturni program za
vse generacije. Dvignili bi raven druženja in povezanosti
med prebivalci vseh generacij ter tako okrepili skupnost in
spodbudili solidarnost, ki je bila včasih v občini na višji ravni.

10.000,00

2

Povezava pokopališča in 
mrliške vežice v Beričevem

Od mrliške vežice do pokopališča ni urejene poti. Vrata
na pokopališče obstajajo, poti do vrat ni. Potrebno bo
tlakovanje, postavitev robnikov, zamenjava vrat, prestavitev
žive meje vzporedno s potjo in proti mežnariji. Hkrati
predlagamo, da se na širše poti na pokopališču položijo
tlakovci.

4.000,00

3

Hitrostne ovire v Beričevem

Predlog zajema postavitev treh hitrostnih ovir, in sicer tam,
kjer so postajališča za šolski avtobus. Zebra za prečkanje
ceste bi bila sestavni del hitrostne ovire.

9.000,00

4

Merilnik hitrosti prometa

Merilnik se montira na drog javne razsvetljave, kjer se
priključi na napajalno napetost. Montira naj se na drog v
bližini hišne št. Brinje 19.

3.000,00

Za območje vaškega odbora Dolsko, Petelinje, Vinje, Kamnica in Osredke so bili
podani 3 projektni predlogi in vsi se uvrstijo na glasovanje, in sicer:
Zap. št.

Naziv projektnega predloga

Kratek opis projektnega predloga

Vrednost

1

Gibanje za zrela leta

Vadba bi bila namenjena skupini nad 60 let. Poleg
predstavitve vadbenih elementov, ki jih pokriva posamezna
lokacija v Dolskem, bi obsegala še elemente korektivne
gimnastike, razgibavanja in vaj za krepitev posameznih
mišičnih skupin. Del vadbe ob slabem vremenu bi
se prenesel v telovadnico ali v dvorano kulturnega
doma v Dolskem. Vadba bi potekala enkrat tedensko v
dopoldanskem času s strokovnim vodjem.

2.000,00

2

Ograda platoja pri cerkvi v 
Vinjah

Ograditev platoja z ograjo. Če bi se plato uporabljal za
igrišče, bi to igrišče ogradili, ograja pa bi preprečevala žogi
za igro, da bi uhajala proti cesti. Na stranici proti cerkvi in
nasprotni strani bi se montirala tudi dodatna višinska mreža,
ki bi bila pozimi snemljiva.

6.786,00

3

Ureditev potke in platojev 
za igrala v Vinjah pod 
cerkvijo

Pod igriščem je teren, kamor bi lahko umestili potko, klopi
in igrala. Predlog obsega izgradnjo peščene poti od vznožja
brega (parkirnih mest) do travnate ploščadi v serpentinah.
Med posameznimi serpentinami se uredijo platoji za otroška
igrala ter umestijo klopi. Uredi se tudi travnata potka,
ki pelje po stopnicah do pokopališča, in pot ob obzidju
pokopališča.

13.740,00

Za območje vaškega odbora Laze je bil podan 1 projektni predlog, ki se neposredno predlaga za izvedbo, zato
glasovanje ni potrebno. Gre za naslednji predlog:
Zap. št.

Naziv projektnega predloga

Kratek opis projektnega predloga

Vrednost

1

Ureditev povezovalne 
pešpoti na železniško 
postajo

Pot bi služila kot dostop prebivalcev z zgornjega dela vasi
do železniške postaje. Pot bi uporabljali pohodniki proti
Jančam. Treba bo nasuti odvečno zemljino po potrebi in
nasuti ter utrditi ustroj s primernim gramozom.

7.700,00
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Za območje vaškega odbora Dol, Videm, Kleče, Zaboršt, Zajelše in Podgora je bilo
podanih 6 projektnih predlogov, od katerih je komisija ugotovila, da so 3 ustrezni. Ker dosegajo
skupno vrednost 14.400,00 EUR, se neposredno predlagajo za izvedbo, zato glasovanje ni
potrebno. Gre za naslednje predloge:
Zap. št.

Naziv projektnega predloga

Kratek opis projektnega predloga

Vrednost

1

Nova drevesa na vročih 
točkah občine

Z zasaditvijo dreves na strateških lokacijah lahko zelo
omilimo segrevanje cestišča, pločnikov, parkirišč in drugih
tlakovanih površin. Najbolj problematične točke so v
okolici pump-tracka, pred stavbo Občine, pred pošto in
lekarno, okoli rondoja na Vidmu, na parkirišču ob šoli, pred
trgovino/kmetijsko zadrugo.

4.800,00

2

Koši in košarka za vse 
generacije

Nakup in postavitev štirih košev na različne višine. Nakup
12 žog. Projekt bi se izvedel na šolskem igrišču OŠ Janka
Modra, Videm.

5.400,00

3

Na Dolu nas druži 
tek na smučeh

Izvedba teh (v trajanju 3 ure) skupinskih tečajev
smučarskega teka v klasični in drsalni obliki v obdobju od
januarja do marca 2022, ki se glede na snežne razmere
izvaja na slovenskih lokacijah, ki imajo urejene proge za
tek na smučeh. Št. udeležencev na dogodku je od 5 do
30. Izposoja opreme je všteta v ceno. Na lokacijo izvedbe
tečaja se udeleženci pripeljejo sami.

4.200,00

Za območje vaškega odbora Senožeti so bili podani 3 projektni predlogi, od katerih je komisija ugotovila, da
sta 2 ustrezna in se neposredno predlagata za izvedbo, zato glasovanje ni potrebno. Gre za naslednja predloga:
Zap. št.

Naziv projektnega predloga

Kratek opis projektnega predloga

Vrednost

1

Povečanje otroškega 
igrišča v Senožetih

Število mladih družin v Senožetih raste, kar se kaže tudi z
oddelkom vrtca. Za otroke si starši želimo čim več gibanja
na svežem zraku, učenja igre, spretnosti, gibljivosti in
koordinacije tudi na različnih igralih. Otroško igrišče v
Senožetih pa je enako že vrsto let.

6.000,00

2

Dokončanje projekta iz leta 
2021, večnamenska lopa

12.000,00

GLASOVANJE O PROJEKTNIH PREDLOGIH
Glasovanja se lahko udeleži vsak prebi
valec ali prebivalka s stalnim bivali
ščem v občini Dol pri Ljubljani, ki je na
dan oddaje glasu dopolnil/-a 15 let.
Vsak lahko glasuje samo v svojem ime
nu. Prebivalci posameznega vaškega
odbora boste lahko glasovali za predla
gane projektne predloge za tisti vaški
odbor, v katerem imate stalno prebiva
lišče.
Glasovalo se bo za največ 3 projekte s
seznama na območju, pri čemer boste
najboljšemu projektnemu predlogu
podelili 3 točke, drugemu najboljšemu
2 točki in tretjemu najboljšemu 1 toč
ko. Glasovnice, na katerih bo občan
glasoval za več kot 3 predloge oz. bo
pri projektnih predlogih zapisanih
enako število točk ali število točk, ki je
večje kot 3 (ter druge nepravilno izpol
njene glasovnice), bodo neveljavne.

Prav tako mora občan glasovati za vse
projekte (največ 3) in jim podeliti oce
no, sicer bo glasovnica neveljavna.
Če bosta dva ali več projektnih predlo
gov na glasovanju prejela enako število
glasov, se bo za uvrstitev projektov na
seznam izglasovanih projektov opravi
lo žrebanje.

Glasovanje bo potekalo v
prostorih Občine (v glavni
pisarni), in sicer od 15.
11. do 17. 12. 2021 v času
uradnih ur občinske uprave.
Če volivec ne bo izpolnjeval
pogoja PCT, bo glasovanje
lahko opravil pred občinsko
stavbo. Za glasovanje je
potreben osebni dokument!
Vsem velik HVALA za vaš čas, skrb in
trud, ki ste ga vložili v povezovanje s
sokrajani, v razmišljanje o potrebah va
šega območja in prijavo predlogov.
Hvala tudi za vsa vprašanja, obiske in
predloge za nadaljnje izboljšave pro
jekta »Po izboru občanov!«.

•Občinska uprava

